PROTOKÓŁ NR XXVI.2015
przebiegu XXVI sesji Rady Miasta Zielona Góra
21 grudnia 2015 r.

1. OTWARCIE SESJI
XXVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (siódmej kadencji samorządu terytorialnego lata 2015 2018) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity) oraz
§ 27 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity z późn. zm.).
Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 21 grudnia 2015 r. w godzinach
00
55
od 9 do 12 . Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam
Urbaniak.
1

W sesji uczestniczyli: 25 radnych na stan Rady – 25 radnych , Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki,
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak,
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
p. Mariusz Zalewski, Przewodniczący Rady Dzielnicy p. Zenon Rabęda, przedstawiciele Urzędu
Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz przedstawiciele zielonogórskich
zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców, dziennikarze lokalnej prasy, radia i
telewizji.

Po rz ąd ek o b r ad
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)
Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 231,
2)
uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232,
3)
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015 - druk nr 259,
4)
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 260,
5)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie wygasają
z upływem roku kalendarzowego - druk nr 261,
6)
statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w
Świdnicy - druk nr 251,
7)
statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk
nr 252,
8)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze - druk nr 254,
9)
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 255,
10)
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 256,
11)
nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 257,
12)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z
budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 druk nr 258,
13)
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa druk nr 262,
14)
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra
instrumentem płatniczym - druk nr 263,
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15)

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Zielona Góra - druk nr 264,
16)
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 265,
17)
ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej
płatności i sposobu wnoszenia - druk nr 266,
18)
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 druk nr 267,
19)
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 - druk nr 268,
20)
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego - druk nr 269.
4. Rozpatrzenie wezwania mieszkańców z ul. Karłowicza z dn. 30 listopada 2015 r. do usunięcia
naruszenia prawa przez uchylenie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały z dnia 25 sierpnia
2015 r. (druk 167) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karłowicza i Orkana w Zielonej Górze.
5. Rozpatrzenie wezwania Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański i Wspólnicy Spółka Komandytowa
z dnia 9 grudnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę lub uchylenie §10, §12
pkt 1 i 2, §13 pkt 1 i 4 oraz pkt 5 i 6 załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII.224.2015 Rady Miasta
Zielona Góra z dn. 27 października 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu
miasta.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak przedstawiał – porządek obrad z projektami uchwał został radnym doręczony. Po zwołaniu
sesji i ustaleniu jej porządku obrad, Prezydent Miasta w dniach 17 i 18 grudnia 2015 r., po ustaleniu
porządku obrad, przedłożył kolejne projekty uchwał wnosząc o ujęcie projektów w porządku obrad
sesji:
1) w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
1
kategorii dróg gminnych - druk nr 270 ,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
2
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3
dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272 ,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4
dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273 ,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze 5
druk nr 274 ,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6
dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275 ,
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Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii
dróg gminnych - druk nr 270 – załącznik nr 2.20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271– załącznik nr 2.21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki
rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272 – załącznik nr 2.22
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów – załącznik
nr 2.23
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek
rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 274 – załącznik nr 2.24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki
rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275 – załącznik nr 2.25
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7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze - druk
1
nr 276 ,
8) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na
2
rok 2017 środków finansowych na realizację zadania - druk nr 277 .
Po czym Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta
wnosił o wycofania z procedowania na dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 3
druk nr 269 .
Następnie radny p. Paweł Wysocki – poinformował, że harcerze ze Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej chcieli przekazać Betlejemskie Światełko Pokoju. Chciałby aby to było w punkcie 2
porządku obrad.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wyjaśnił, że to jest taka tradycja, która odbywała się
w poprzednich latach bez wprowadzania tego do porządku obrad. Myślę, że nikt z nas nie będzie
wnosił sprzeciwu, aby harcerze ze związku Harcerstwa Polskiego wystąpili i to światełko nam
przekazali. Po czym poinformował, że wpłynął wniosek Związków Zawodowych jednostek
4
budżetowych miasta Zielona Góra „Porozumienie Związkowe Zielona Góra 2015 , podpisany przez
przewodniczącego p. Krzysztofa Peno, o udzielenie głosu przedstawicielowi Porozumienia. Tego typu
wystąpienia przewidziane są w punkcie „Sprawy różne” w godzinach popołudniowych. Jednakże z
uwagi na to, że dzisiejsza sesja jest sesją budżetową i o godzinie 14,00 przewidziane jest spotkanie z
radnymi Województwa Lubuskiego oraz z uwagi na fakt, że przedstawiciele związków stawili się w
stosunkowo licznej reprezentacji, to myślę że trzeba udzielić głosu na początku sesji.
Głosowania nad zmianami porządku obrad:
1. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych - druk nr 270
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 21 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
2. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 23 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
3. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 23 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273
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Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze - druk nr 276 – załącznik nr 2.26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2017
środków finansowych na realizację zadania - druk nr 277 – załącznik nr 2.27
Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego - druk nr 269 – załącznik nr 2.28
Wniosek Związków Zawodowych jednostek budżetowych miasta Zielona Góra „Porozumienie Związkowe Zielona Góra 2015”
o zabranie głosu na sesji – załącznik nr 13
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Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 23 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
5. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze - druk
nr 274
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 23 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
6. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 24 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 24 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
7. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze - druk
nr 276
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 23 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.
8. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok
2017 środków finansowych na realizację zadania - druk nr 277
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 24 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 24 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
9. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego - druk nr 269
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 24 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 21 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 1 głos.
10. Głosowanie wniosku o ujęcie, jako punkt 2 porządku obrad Wystąpienia przedstawiciela
związków zawodowych jednostek budżetowych Miasta Zielona Góra "Porozumienie Związkowe
Zielona Góra 2015".
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 22 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
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Po rz ąd ek o b r ad p o z mi an ach
1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie przedstawiciela związków zawodowych jednostek budżetowych Miasta Zielona Góra
„Porozumienie Związkowe Zielona Góra 2015".
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)

Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 231,

2)

uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232,

3)

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015 - druk nr 259,

4)

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 260,

5)

wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie wygasają
z upływem roku kalendarzowego - druk nr 261,

6)

statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w
Świdnicy - druk nr 251,

7)

statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk
nr 252,

8)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze - druk nr 254,

9)

ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 255,

10)

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 256,

11)

nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 257,

12)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z
budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 druk nr 258,

13)

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa druk nr 262,

14)

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra
instrumentem płatniczym - druk nr 263,

15)

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Zielona Góra - druk nr 264,

16)

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 265,

17)

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej
płatności i sposobu wnoszenia - druk nr 266,

18)

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 druk nr 267,

19)

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 - druk nr 268,

w

szkołach

20)

zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych - druk nr 270,

21)

przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium
uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271,

22)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272,
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23)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273,

24)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze druk nr 274,

25)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275,

26)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze druk nr 276,

27)

wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok
2017 środków finansowych na realizację zadania - druk nr 277.

5. Rozpatrzenie wezwania mieszkańców z ul. Karłowicza z dn. 30 listopada 2015 r. do usunięcia
naruszenia prawa przez uchylenie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały z dnia 25 sierpnia
2015 r. (druk 167) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karłowicza i Orkana w Zielonej Górze.
6. Rozpatrzenie wezwania Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański i Wspólnicy Spółka Komandytowa
z dnia 9 grudnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę lub uchylenie §10, §12
pkt 1 i 2, §13 pkt 1 i 4 oraz pkt 5 i 6 załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII.224.2015 Rady Miasta
Zielona Góra z dn. 27 października 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu
miasta.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Następnie harcerze z Hufca Zielona Góra Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce
Przewodniczącego Rady Miasta Betlejemskie Światełko Pokoju, życząc spokojnych i spędzonych w
rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia.

2. Wystąpienie przedstawiciela związków zawodowych jednostek budżetowych
Miasta Z ielon a Gó ra "Po rozu mien ie Zw iąz kow e Z ielo na Gó ra 2015"
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak udzielił głosu przedstawicielowi związków
zawodowych jednostek budżetowych Miasta Zielona Góra „Porozumienie Związkowe Zielona Góra
1
2015” .
Pan Krzysztof Peno – przewodniczący Związku Zawodowego Eko - Sort w ZGKiM Zielona Góra
zabierając głos stwierdził - jesteśmy tu dziś, ponieważ będziecie Państwo zatwierdzali projekt budżetu
miasta na 2016 rok. Przybyliśmy, ponieważ w tym budżecie nie pamięta się o ludziach. O nas, o
pracownikach jednostek budżetowych miasta. Ludziach, którzy swoją godną pracą przyczyniają się do
rozwoju i dobrego funkcjonowania Zielonej Góry. Nie ma nas w budżecie od kilku lat, co poskutkowało
tym, że pensje pracowników miasta straciły realnie na wartości ok. 400-450 zł. Dlatego przypominamy
o sobie. Upominamy się o regulacje naszych płac. W latach poprzednich również przypominaliśmy
Panu Prezydentowi o jego pracownikach. Okazywało się, że zgłaszaliśmy się za późno. Budżet był już
uchwalony i w odpowiedzi otrzymywaliśmy pytanie: „komu zabrać?”. My nie chcemy nikomu zabierać.
Chcemy żeby nie zabierano nam. Zielona Góra chwali się rozwojem, inwestycjami, ale tak naprawdę
to właśnie my jesteśmy fundatorami tych inwestycji. Odbyły się one naszym kosztem. Ponieważ w
ubiegłych latach zwracaliśmy się za późno i głównym pytaniem było, komu zabrać w tym roku
poprosiliśmy p. Prezydenta o negocjacje już w czerwcu, mając nadzieję na rzeczowe i systemowe
1

Wniosek Związków Zawodowych jednostek budżetowych miasta Zielona Góra „Porozumienie Związkowe Zielona Góra 2015”
o zabranie głosu na sesji – załącznik nr 13
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uregulowanie kwestii płac pracowników. Prezydent spotkał się z nami, ale te spotkania kończyły się
tylko obietnicami i terminami kolejnych spotkań. Następne ma się odbyć w lutym 2016. Oczywiście
przybędziemy. Będzie to oczywiście po uchwaleniu budżetu, czyli historia się powtarza. Uważamy ,że
jest już najwyższy czas na uregulowanie kwestii płac na stałe, wprowadzenie do budżetu na stałe
pozycji: regulacja płac zielonogórskich pracowników. Jest to do zrobienia. Jest to w Państwa Radnych
i Prezydenta mocy. Zapytajcie za każdym razem autora budżetu gdzie jest taka pozycja? Nie ma
lepszego pracownika niż doceniony, dobrze opłacony pracownik. Musimy również zwrócić uwagę na
to, że zarobki w jednostkach budżetowych w dużej mierze warunkują zarobki w innych zakładach w
mieście. Przybyliśmy tu wraz z częścią naszych ludzi, a pracowników w jednostkach budżetowych jest
ok.3500, w tym celu żebyście Panie i Panowie Radni nas zobaczyli. Zobaczyli, że jesteśmy realnymi
ludźmi i wraz z rodzinami Waszymi wyborcami. Podsumowując, domagamy się, aby układając budżet
robić to tak jak należy, czyli najpierw ludzie, później cała reszta. Jeśli chodzi o tegoroczne regulacje
płac, mimo późnego terminu jesteśmy gotowi do rozmów i mamy nadzieję na wsparcie z Państwa
1
strony .
Po czym przedstawicielka pracowników z Domu Pomocy Społecznej, Związku Nauczycielstwa
Polskiego i OPZZ przekazała na ręce Prezydenta Miasta figurkę św. Mikołaja wykonanego przez
pracowników DPS, opłatek oraz złożyła życzenia świąteczne i życzenia, aby ta kołdra, która zawsze
jest za krótka czasami przykrywała nogi.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak w imieniu swoim, Rady i Prezydenta złożył
związkowcom życzenia spokojnych i radosnych Świąt. Poinformował też, że doszło do spotkania w
czwartek z przedstawicielami związków zawodowych. To spotkanie zakończyło się w miarę w
pozytywnym nastroju, co prawda bez jakichkolwiek uzgodnień, ale ze wskazaniem, że jednak w lutym
te rozmowy może dotrą do dobrego końca. I w tej nadziei on również pozostaje.

3. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – poinformował, że w okresie między sesjami w dniu
9 grudnia 2015 r. radny p. Marek Budniak zgłosił interpelację dot. procedury udzielania informacji
publicznej wnioskodawcom z b. Gminy Zielona Góra. Interpelację w dniu 10 grudnia 2015 r.
2
przekazano adresatowi Prezydentowi Miasta . Informacja o udzielonej odpowiedzi zostanie
przedstawiona zgodnie z porządkiem obrad w punkcie Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych.
Następnie pytania zadawali:
Radny p. Jacek Budziński:
1) Pierwszą sprawę już poruszałem na sesji Rady Miasta. Poniżej treść maila od mieszkańców.
„Zwracamy się do pana radnego po raz kolejny z prośbą o interwencję w następującej sprawie.
My mieszkańcy ul. Wazów 20-22 oraz. ul Zyty od nr 2 do 14 domagamy się bezzwłocznego
postawienia znaku drogowego B 35 ZAKAZ POSTOJU Z WYJĄTKIEM SŁUŻB KOMUNALNYCH
ORAZ MIESZKAŃCÓW ULICY 20-22 ORAZ ZYTY 2-14. Znaki powinny stanąć przy dwóch
wjazdach na nasze osiedle od ul. Zyty w kierunku szpitala. Mamy już dosyć tego, aby nasze
wspólne osiedle było traktowane jako parking przez osoby, które tu nie mieszkają, a tylko cały
czas blokują nasze miejsca parkingowe. Mieszkańcy nie mają możliwości swobodnego dostępu
dojazdu i parkowania w pobliżu własnych mieszkań. Jednocześnie proponujemy rozwiązanie
problemu naszego osiedla, aby stworzyć na nim strefę płatnego parkowania, tak jak jest to
zrobione przy ul. Wazów na wysokości Parku Tysiąclecia, w stronę szpitala wojewódzkiego.
Mamy nadzieję, że ważna dla ok.70 mieszkańców sprawa w końcu doczeka się pozytywnego
rozwiązania, a czekamy na to już kilka lat.
2) Kierowcy jadący od skrzyżowania ulic Podgórna i Lwowska w stronę os. Pomorskiego już
kilkukrotnie zwracali uwagę na zapadające się studzienki na wyremontowanej niedawno ul.
Podgórnej i Szosie Kisielińskiej, na odcinku od wspomnianego skrzyżowania aż do Zespołu Szkół
1
2

Wystąpienie przedstawiciela Porozumienie Związkowe Zielona Góra 2015” – załącznik nr 13
Interpelacja radnego Marka Budniaka i odpowiedź Prezydenta Miasta na interpelację – załącznik nr 3
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Akademicki. Teraz podobne obserwacje mają na odcinku Szosy Kisielińskiej jadąc od strony os.
Pomorskiego (wiaduktu nad S3) do Zespołu Szkół Akademickich. Proszę po raz kolejny o zajęcie
się tą sprawą , tym bardziej, że uzyskałem odpowiedź od Urzędu Miasta , że studzienki zostaną
naprawione.
Radny p. Marek Budniak:
1) W mijającym roku 2015 przypadał jubileusz 25-lecia samorządu w wolnej Polsce. Tego typu
jubileusze są najlepszą okazją do dokonania pewnych posumowań, zauważenia sukcesów, jak
również uhonorowania ich twórców. Ludzie, którzy tworzyli samorządność zielonogórską, zasłużyli
na to, aby ich uszanować i przypomnieć. Moje pytanie kieruję zarówno do Pana
Przewodniczącego Rady i Prezydium, jak również do Pana Prezydenta Janusza Kubickiego. Co
stanęło na przeszkodzie, aby zorganizować jubileuszowe spotkanie w rocznicę 25–lecia
samorządu w Zielonej Górze?
2) Proszę o przygotowanie i przekazanie wykazu właścicieli posesji na osiedlu Jędrzychów (ulicami),
którzy do dzisiejszego dnia nie przyłączyli swoich posesji do miejskiej kanalizacji? Czy posiadane
przez nich szamba są legalne? Jaki jest stosunek Zielonogórskich Wodociągów do faktu
nieprzyłączenia się przez właściciela posesji do kanalizacji miejskiej ?
3) Otrzymałem drogą mailową pytanie od mieszkańca Jędrzychowa, który stara się kupić od Miasta
las przylegający bezpośrednio do jego działki. Miasto nie chce się na to zgodzić. UM odpowiada
pisemnie, że nie ma spójnej polityki w tym zakresie i skutecznie blokuje, za wszelką cenę,
możliwość przygotowania planu przestrzennego w zakresie przekształcenia - we fragmentach działek lasu przylegających do działek domowych, zlokalizowanych przy ul. Diamentowej,
Ametystowej i innych ulicach, koniecznych do poprawienia warunków zagospodarowania działek
poszczególnych mieszkańców. Stąd pytanie - czy nie będzie się dążyło, że do przekształcenia
terenu Lasu Liliowego pod budownictwo jednorodzinne lub inne?
Radna p. Grażyna Jaskólska – mieszkańcy Osiedla Pomorskiego proszą o zainstalowanie
odpowiedniego oświetlenia przy pierwszym wjeździe na Osiedle Pomorskie, usytuowanym za
przystankiem autobusowym przy KONFINIE. Po zmroku kierowcy nie widzą osób, które przechodzą
na przejściach dla pieszych ani podchodzących do tych przejść. W miejscu tym bardzo często
widoczne są pozostałości po stłuczkach.
Radny p. Marcin Pabierowski – mieszkańcy ul. Granicznej pytają, czy był wykonany projekt
oświetlenia tej ulicy?
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4.
4.1.
4.2.

PODJĘCIE UCHWAŁ

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra
- druk nr 231
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystępując do procedowania wspólnego nad projektami
uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Zielona Góra - druk nr 231 uchwały budżetowej
Miasta Zielona Góra na rok 2016, przypomniał na wstępnie zasady procedury uchwalania budżetu, które
zostały opisane w uchwałe nr XXV.240.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra.
1

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Zielona Góra - druk nr 231 oraz
2
projekt uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232 w imieniu Prezydenta Miasta
omówiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn przedstawiając podczas pokazu slajdów ujęte w formie
tabel i wykresów planowanych wysokości dochodów i wydatków. Uzasadniała - Na podstawie art. 230 ust.
1 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządził
projekty uchwał: w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra oraz uchwały budżetowej
Miasta Zielona Góra na rok 2016. Niniejszy projekt zawiera wszystkie elementy określone przepisami
prawa, a w szczególności ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o
finansach publicznych oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt uchwały
budżetowej jest zgodny z uchwałą nr XXV.240.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra. Projekty te
zostały złożone w Biurze Rady Miasta i w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wymaganym ustawowo
terminie, tj. 16 listopada 2015 roku. Chciałabym poinformować, że Prezydent Miasta otrzymał pozytywne
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: uchwała nr 754/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2016 rok wraz z
uzasadnieniem; uchwała nr 755/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2016 rok;
uchwała nr 756/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2016-2034 przedstawionej wraz z projektem
uchwały budżetowej Miasta na 2016 rok. Zakładamy, że w 2016 roku dochody budżetu miasta Zielona
Góra powinny ukształtować się na poziomie 695.513 tys. zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie
696.354 tys. zł. Różnica w kwocie 841 tys. złotych określa poziom planowanego deficytu budżetowego na
2016 rok. Ogólny niedobór środków, po uwzględnieniu rozchodów związanych ze spłatą rat kapitałowych z
tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich wyniesie 24.890 tys. złotych. Niedobór zostanie pokryty
kredytem bankowym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. W porównaniu do roku ubiegłego, w roku 2016
planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 80,2 mln zł, a wydatków o kwotę 73 mln zł. Największy wzrost
dochodów budżetu planuje się w grupie podatków i opłat, gdzie włączono wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami – 21,5 mln zł oraz w grupie środków z Unii Europejskiej, w której uwzględniono
dochody na realizację ZIT-ów oraz Zintegrowanego systemu bezemisyjnego transportu publicznego. W
projekcie budżetu miasta na rok 2016, na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 152.363 tys.
zł, co stanowi 23,3% wszystkich planowanych wydatków (bez zadań zleconych, ponieważ w planie zadań
zleconych nie przewidziano wydatków majątkowych). Wartość planowanej nadwyżki operacyjnej, czyli
różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu, wynosi 50.984 tys. zł. Wysoki
poziom nadwyżki operacyjnej jest szczególnie ważny dla spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o
finansach publicznych. Na koniec informuję Państwa, że w roku 2016 zaplanowano zmniejszenie długu
Miasta o kwotę 12.758.600 zł. W stosunku do planowanych dochodów Miasta zadłużenie budżetu na
3
koniec roku wyniesie 36% . Poinformowała też, że w międzyczasie pojawiło się rozporządzenie Rady
Ministrów, które wprowadziło nowy rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna. W projekcie budżetu na
wydatki tego zadania są zaplanowane w rozdziale 75595 pozostała działalność, stąd wnoszę w formie
autopoprawki w załączniku nr 1, 2 i 3 zmianę nazwy rozdziału z 75595 pozostała działalność na 75515
nieodpłatna pomoc prawna.

1

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 231 – załącznik nr 2.1
Projekt uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232 – załącznik nr 2.2
3
Wystąpienie Skarbnik Miasta w sprawie projektów: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra i uchwały
budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 r. i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów – załącznik nr 4
2
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Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przedstawił pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej o projektach uchwał i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej wyrażone:
−

uchwałą nr 754/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta
1
Zielona Góra na 2016 rok wraz z uzasadnieniem ,

−

uchwała nr 756/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2016-2034 przedstawionej wraz z projektem uchwały
2
budżetowej Miasta na 2016 rok ,

−

Uchwała nr 755/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
3
projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2016 rok .

Po czym przewodniczacy obrad p. Adam Urbaniak i przewodniczący komisji przedstawiali opinie
4
komisji Rady Miasta do projektu uchwały budżetowej .
1)

Komisja Do Spraw Rodziny – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona
Góra na rok 2016 - druk nr 232 w zakresie działania Komisji. Jednocześnie Komisja zwraca się do
Prezydenta Miasta z następującymi wnioskami:
− o zwiększenie na rok 2016 o 80 tys. złotych kwoty dofinansowania przeznaczonej na
funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze,
− o zwiększenie na rok 2016 o 25 tys. złotych kwoty dofinansowania dla Hospicjum im. Lady
Ryder of Warsaw w Zielonej Górze,
− o zwolnienie z opłat rodziców dzieci przebywających na Oddziale Pediatrii i Chirurgii Ogólnej
Wojewódzkiego Szpitala w Zielonej Górze, zameldowanych w Zielonej Górze.

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak - Prezydent Miasta chciał poinformować, że to
zwolnienie rodziców będzie realizowane, tylko najpierw trzeba znać skalę finansową. Dopiero
wystąpiono do zarządu szpitala o przedstawienie, jaka to jest kwota.
2)

Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na
rok 2016 - druk nr 232 w zakresie działania Komisji,

3)

Gospodarki – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 druk nr 232 w zakresie działania Komisji oraz opinia pozytywna projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 231,

4)

Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta
Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232 w zakresie działania Komisji.,

5)

Zdrowia Kultury i Sportu – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra
na rok 2016 - druk nr 232 w zakresie działania Komisji,

6)

Praworządności i Porządku Publicznego – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta
Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232 w zakresie działania Komisji z wnioskiem o zmniejszenie
o 20 tys. złotych § 2300 Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w dziale 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji i
zwiększenie o tę kwotę § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do
wynagrodzeń w rozdz. 75495 dla ochotniczych straży pożarnych.

7)

Do Spraw Integracji – opinia pozytywna projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok
2016 - druk nr 232 w zakresie działania Komisji.

1

2

3

4

Uchwała nr 754/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2016 rok wraz z
uzasadnieniem – załącznik nr 5
Uchwała nr 756/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 20162034 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta na 2016 rok – załącznik nr 6
Uchwała nr 755/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona
Góra na 2016 rok – załącznik nr 7
Opinie-wnioski komisji Rady Miasta dotyczące projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona
Góra (druk nr 231) i uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 (druk nr 232) – załącznik nr 8
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8)

Budżetu i Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej miasta Zielona Góra - druk nr 231 - opinia pozytywna oraz projekt uchwały budżetowej
Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232 - opinia pozytywna.

Radny p. Andrzej Brachmański przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawiając
opinię komisji stwierdził: Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Miasta
Zielona Góra na rok 2016 w części dotyczącej:
-

zakresu działania Komisja Do Spraw Integracji - jednogłośnie,

-

zakresu działania Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska - jednogłośnie,
zakresu działania Komisji Gospodarki - jednogłośnie,

-

zakresu działania Komisji Zdrowia Kultury i Sportu - jednogłośnie ,

-

zakresu działania Komisji Do Spraw Rodziny - jednogłośnie ,

-

zakresu działania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego - jednogłośnie.

Komisja Budżetu i Finansów, w wyniku głosowania (za - 1 głos, przeciw - 1 głos, wstrzymujących -2
głosy), nie wydała opinii pozytywnej w zakresie działania Komisji Edukacji i Wychowania. Komisja
uważa za celowe powołanie Centrum Usług Wspólnych oraz uważa, że istnieje potrzeba działań
reorganizacyjnych sieci oświatowej byłej Gminy Zielona Góra. Komisja zwraca również uwagę na niski
poziom wydatków inwestycyjnych i remontowych, co nie pozwala utrzymać substancji oświatowej na
właściwym poziomie. Ostatecznie Komisja Budżetu i Finansów, w wyniku głosowania, zaopiniowała
pozytywnie:
1) projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Zielona Góra - druk nr 231 – jednogłośnie,
2) projekt uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2015 - druk nr 232 – jednogłośnie.

Zostałem zobowiązany do zwrócenia uwagi na dwa aspekty. Tylko Komisja Praworządności i
Porządku Publicznego złożyła właściwy wniosek do budżetu. Wniosek, o którym mówił
przewodniczący obrad, nie uzyskał pozytywnej akceptacji Komisji Budżetu i Finansów, tylko z tego
powodu, że Prezydent Miasta zobowiązał się, że na styczniowej sesji ten wniosek zostanie
wprowadzony, jako poprawka do budżetu. To samo dotyczy wniosku zgłoszonego przez członków
Komisji Budżetu dot. zwiększenia budżetu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Powodem
było to, że Prezydent Miasta zobowiązał się na styczniowej sesji w ramach poprawek do budżetu
zwiększyć budżet Lubuskiego Muzeum Wojskowego do minimum poziomu z roku ubiegłego, a mamy
nadzieję, że do poziomu wyższego, bo to jest najlepsze muzeum, jakie mamy.
Pytania
Radna p. Bożena Ronowicz – nie znalazłam zapisu w dochodach, pobieranie opłat
reklamowych. Pojawiła się ustawa tzw. krajobrazowa a konsekwencją tego była zmiana ustawy o
podatkach lokalnych i wprowadzona została opłata reklamowa. Jak zostały w tym zakresie
skalkulowane dochody naszego samorządu? Być może jest to w budżecie.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – czy nie można byłoby ulicy Morelowej, szczególnie odcinka, na
który jest przygotowana dokumentacja na remont i na którym są dziury w asfalcie na
10 cm, nazwać ścieżką rowerową i go wyremontować? Czy nie można nazwać ścieżką rowerową
chodnika przy ul. Żytniej i wybudować go, jako ścieżkę rowerową? Ulica pełniłaby funkcję ulicy a
chodnik funkcję przejścia dla pieszych.
Radny p. Tomasz Nesterowicz – dzisiaj pojawiła się na sesji informacja, że mają być
kontynuowane negocjacje z pracownikami na temat wyrównania wynagrodzeń. W jakiej wielkości
kwota została zabezpieczona na to? Kwota, która wychodziłaby z oczekiwań pracowników oscyluje w
wysokości ok. 16 mln zł. Czy takie środki lub porównywalne zostały zabezpieczone w budżecie
miasta?
Radny p. Mirosław Bukiewicz – otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, chodzi o liczbę
pracowników we wszystkich jednostkach podległych prezydentowi. Jest informacja, że wzrosła liczba
pracowników z 566 do 584, najwięcej w MOPS o 14 osób, jak również wzrosła liczba nauczycieli o 59.
Dlaczego również wzrosła liczba osób zatrudnionych w pozostałych zakładach: w ZWiK-u, w MZK i to
również wpływa później na wynagrodzenia? Kiedy ostatnio, w jakiej wysokości i jaki to był koszt łączny
Protokół Nr XXVI.2015 (kadencja 2015-2018)

str. 11

XXVI sesja Rady Miasta Zielona Góra – 21 grudnia 2015 r.

dla budżetu miasta, byłaby podwyżka dla pracowników? Znam tą odpowiedź, bo dwa lata temu usilnie
walczyłem o tą podwyżkę, doskonale ją pamiętam, ale chciałbym żeby Pan przypomniał tą ostatnia
podwyżkę, która była łącznie była mniej więcej w kwocie 100 zł dla wszystkich pracowników.
Radna p. Eleonora Szymkowiak – nie znalazłam w budżecie pozycji – naprawa dachu dla matki
z chorym dzieckiem. Myślę, że to jest kropla w morzu, jeżeli chodzi o budżet. Pora najwyższa żeby to
zrealizować. Ta sprawa się wałkuje od dwóch lat…, tam się część komina zawaliła, czy coś
podobnego. Miasto nawet tam jakieś piece przywiozło akumulacyjne, ponieważ nie można palić
normalnie. Proszę żeby jednak to uwzględnić.
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn – zmiana ustawy o podatkach lokalnych jest zmianą nie
za długo trwającą. Projekt uchwały budżetowej nie zakłada dochodów z opłat reklamowych, ponieważ
podjęcie takiej uchwały jest procesem dość długofalowym. Należałoby przyjąć jakieś założenia,
przeprowadzić konsultacje społeczne i stąd w projekcie uchwały budżetowej roku 2016 jeszcze nie ma
opłaty reklamowej.
Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – odpowiadając na pytanie radnego Bukiewicza, jeżeli
chodzi o liczbę pracowników. Jest to prawie 3190 kilka etatów bez nauczycieli, których jest ponad
2200. Kwota podwyżek, bo w roku 2014 i 2015 te podwyżki, czy regulacje były przez nas realizowane,
łącznie wydaliśmy na to i wydajemy corocznie, bo w tym budżecie też to musiało się znaleźć, jest to
kwota ponad 10 mln zł, biorąc pod uwagę wszystkie pochodne. My, co roku podwyższaliśmy te
wynagrodzenia - był to rok 2014 i 2015, więc takie ruchy były zrealizowane. Jeżeli chodzi o
zwiększenia zatrudnienia, to część wynika ze zwiększenia obowiązków, które są do wykonywania
przez różnego rodzaju jednostki, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, co skutkuje również
zwiększeniem wypłat wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o oświatę. Jest tam wzrost o sześćdziesięciu kilku
nauczycieli, co skutkuje prawie 6 mln zł zwiększeniem wydatków w budżecie. Jeżeli chodzi o MZK zwiększenie o 13 - 14 etatów, co jest związane ze zwiększeniem obsługiwanych miejscowości. MOSiR
- tam jest chyba 5 osób, które pracują w ośrodku jeździeckim w Raculce. Mamy zwiększenie
zatrudnienia w wodociągach, ale to wynika z połączenia, z reorganizacji struktur b. gminy, które były w
Zakładzie Gospodarczym, który rozszerzył trochę swoją działalność. Pan Kazimierz Łatwiński pytał,
czy można zrobić z ulicy ścieżkę rowerową. Rozumiem, że p. Łatwiński zmierzał do tego, że są
szansę na sfinansowanie budowy ścieżek rowerowych ze środków unijnych. Niestety z żalem
stwierdzam, że nie ma możliwości. Unia Europejska nie zgadza się na finansowanie budowy dróg
gminnych i powiatowych. Gdyby była taka możliwość byłbym pierwszym, który walczyłby o to. Ulica
Morelowa - myślę, że naprawa z bieżącego utrzymania, tak, jak ma to miejsce w całym mieście,
nastąpi. Natomiast kapitalne remonty, przyznam się, odsuwamy troszkę w czasie, ponieważ
priorytetem budżetu Miasta jest walka o środki unijne. Większość inwestycji, która została zapisana, to
inwestycje ze środków unijnych. Groźba tego, że jest to ostatnia perspektywa, która niesie dla Polski
środki unijne, jest bardzo duża, więc możemy w tej chwili skorzystać ze środków unijnych, albo wcale.
Stąd między innymi te wybory, stąd m.in. Aglomeracyjna, stąd m.in. rozpoczęcie projektu
komunikacyjnego transportowego, stąd budowa centrum przesiadkowego. To są największe
obciążenia. Stąd m.in. myślenie i wpisywanie terenów zielonych, jeżeli chodzi o rewitalizację, stąd
myślenie o filharmonii, o teatrze i innych elementach, bo jest to bardzo ważne i istotne. Ja wiem, że
ciężko to pracownikom wytłumaczyć, nawiązując do wystąpienia delegacji związków zawodowych, bo
gdybyśmy mogli środki unijne przeznaczyć na podwyżki, to przyznam, że chętnie bym zrezygnował z
aglomeracyjnej i 200 mln złotych przeznaczył na podwyżki, tylko to są środki unijne i tego zrobić
niestety się nie da. Panu Nesterowiczowi – w roku 2014 i 2015 nie było rezerwy, a podwyżki były
zrealizowane. Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek rozmów, będzie ten sam wariant zrealizowany.
Radna p. Bożena Ronowicz – wracam do dochodów związanych z opłatą reklamową. Pani
Skarbnik, ta ustawa została zmieniona we wrześniu. To już kilka miesięcy. Chciałabym się dowiedzieć,
jaka jest kalkulacja tych dochodów z opłat reklamowych? Czy przewiduje Pani jakąś kalkulację, bo to
są pieniądze, które wejdą do budżetu?
Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – jestem przeciwnikiem podnoszenia różnego rodzaju
podatków i waham się, czy wprowadzać nowe obciążenia, bo tak naprawdę, mamy tych obciążeń
dosyć i przecież podatków lokalnych nie podnosimy od wielu lat, a nawet obniżyliśmy je dla wszystkich
mieszkańców. Myślę, że jest to jeden z elementów wpływających na ocenę miasta Zielonej Góry, jako
miasta przyjaznego mieszkańcom. Mamy drugie miejsce w Polsce pod względem jakości życia. Im
mniej opłat tym lepiej. Jak Państwo wiecie, radny Paweł Wysocki zainicjował zmianę tego, co płacimy
MZK, jeśli chodzi o honorowych krwiodawców i dawców szpiku. Teraz jest inicjatywa młodych ludzi,
aby zlikwidować opłatę za przewóz bagażu i warto przyjrzeć się, gdzie jeszcze są opłaty, które nie
przystają do czasów, w których żyjemy. Lecz jeśli gdziekolwiek coś zmniejszamy, to jak w życiu – nie
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ma nic za darmo. Przypomnę tylko, że Rada Miasta uchwaliła również, że dzieci mieszkańców miasta
Zielona Góra mają tańsze przejazdy - bezpłatne do siódmego roku życia. My na razie nie zakładaliśmy
szybkiego wprowadzania tej opłaty, chcemy zobaczyć, jak inne miasta będą do tego podchodziły. Ja
raczej byłbym za ograniczeniem liczby reklam w samym centrum miasta, bo czasami nasze zabytki są
przez te reklamy pozasłaniane. Jeżeli już wprowadzić opłatę, to po to, aby w centrum miasta było tych
reklam coraz mniej. Miałem okazję być w Zittau i bardzo podobały mi się zabytki tego miasta, ale
głównie, dlatego, że je było widać, bo nie było żadnych reklam w centrum miasta. Myślę, że ten
kierunek powinniśmy kiedyś przyjąć, aby w samym centrum miasta tych reklam było jak najmniej,
abyśmy pokazali, co mamy pięknego w mieście, aby reklamy tego nie zasłaniały.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – bardzo mnie ucieszyła informacja podana przez pana
prezydenta, iż cieszy go, że podatki nie wzrastają i jest zwolennikiem niskich podatków. To jest bardzo
pozytywna informacja. Panie Prezydencie, skoro jest Pan zwolennikiem niskich podatków, to czy
słyszał Pan o ekonomii zrównoważonego rozwoju? Jakie jest Pana zdanie w tym temacie? Czy jest
Pan zwolennikiem ekonomii zrównoważonego rozwoju, ponieważ wiąże się to również z zasobami
naszej ziemi i zasobami naszego miast? Dlaczego o tym mówię? Jakie to jest wszystko powiązane?
Czytamy dzisiaj informację, że po raz pierwszy od niepamiętnych czasów w Zielonej Górze wystąpił
smog. W jaki sposób Pan rozwiąże ten problem i zmobilizuje służby do tego powołane, które się
uchylają, żeby przestano palić w naszym mieście plastikiem i śmieciami? Myślę, że może Pan
zmobilizować służby, a nie karać ludzi, którzy nie mają środków, tylko uświadomić…
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – Panie Radny, ja muszę przerwać, to nie są pytania
do budżetu, a do ochrony środowiska.
Radna p. Eleonora Szymkowiak – ponownie pytam, dlaczego nie znaleziono pieniędzy na
monitoring? Bardzo często rozmawiam z policjantami na deptaku i mówią, że bardzo by im to ułatwiło
pracę. Wiadomo, że na deptaku jest niebezpiecznie, a ma to być miejsce bezpieczne i miejsce
wzorowego porządku. Najwyższa pora Panie Prezydencie, abyśmy się zastanowili, że to jest bardzo
potrzebne. I myślę, że trzeba znaleźć pieniądze. Jakbyśmy dobrze poszukali, to część byśmy znaleźli.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – w nawiązaniu do pytania pana Bukiewicza – czy wydział
środowiska może jeszcze raz przeanalizować możliwości finansowe i programy, jakie się pojawiają i
jakie mogą się pojawić w związku z nowymi ustawami, programami dotyczącymi niskiej emisji, bo
niska emisja, czyli spaliny samochodów i paleniska domowe,… teraz jesteśmy jak najbardziej w
temacie…
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – Panie Radny, ja też muszę Panu uchylić te
pytania, proszę koncentrować się na budżecie…
Radny p. Kazimierz Łatwiński – jak się komu śpieszy albo się nudzi, to może wyjść na kawę.
Czy wzorem innych miast, a niestety, inne Miasta te praktyki stosują, nie można np. wprowadzić
programu zakupu do budynków mieszkalnych pieców uniemożliwiających spalanie śmieci, czy można
poszukać programu związanego z korzystaniem z ekologicznego paliwa, takiego jak np. ekogroszek,
droższego, ale emitującego mniej szkodliwych czynników? Rozumiem zniecierpliwienie Państwa,
natomiast nigdy nie ma czasu na te tematy. W innych miastach jest zawsze czas na te tematy, a tutaj
jest wykpiwanie, ośmieszanie, i się wszyscy dusimy i skutki są dla zdrowia katastrofalne.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – Panie Radny, ja chciałbym jednak zwrócić Panu
uwagę, żeby Pan wziął również odpowiedzialność za tą sesję, bo to nie jest tylko moja
odpowiedzialność – ta sesja, ale odpowiedzialność nas wszystkich, po to, aby najważniejszy
dokument dla naszego miasta został przyjęty. I tak jest zorganizowana, również uchwałą w sprawie
procedowania budżetu, dyskusja, która ma swoje określone ramy. Jeśli Pan sobie życzy z panem
radnym dyskusji nt. ochrony środowiska i polityki gospodarowania niskoemisyjnymi instrumentami, to
bardzo proszę zgłosić w tej sprawie stosowny wniosek merytoryczny do merytorycznej komisji.
Komisja zaaplikuje o odpowiedni punkt w porządku obrad kolejnej sesji i będziemy w sposób
przygotowany i odpowiedzialny na ten temat dyskutować.
Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – w kilku miejscach pytaliście mnie Państwo, dlaczego
czegoś w tym budżecie nie ma. Odpowiedź jest prosta. Budżet, to ta kołdra, o której mówili
pracownicy, przeciągana z lewej w prawą i niestety, zawsze coś spod niej wystaje. Ja przed chwilą
mówiłem, jakie są priorytety tego budżetu – dbanie o to, aby maksymalnie wykorzystać środki unijne,
ponieważ są dostępne dla Polski po raz ostatni. Informowałem już na komisji, że mamy przygotowaną
koncepcje monitoringu. Ten, który jest w mieście już do niczego się nie nadaje i trzeba go złomować.
Przygotowaliśmy koncepcję nowego monitoringu, wydaliśmy na to pieniądze, ponieważ liczyliśmy na
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to, że w ramach LRPO, czy w ramach innego rodzaju mechanizmów, uda się uzyskać środki z Unii
Europejskiej na poprawę bezpieczeństwa i wybudować nowy monitoring. Nowy monitoring to nie jest
kwestia 100-200 tys. złotych, lecz kwota kilkunastu milionów złotych, bo na tyle jest opracowana
koncepcja, aby był to wreszcie prawdziwy monitoring, jaki jest nam potrzebny. Mam nadzieje, że
razem będziemy apelować o to, żeby zmieniono wytyczne. Po ostatnich zmianach wytycznych, w
ramach programu POIiŚ-iu nie da się tego zrealizować. Trzeba zaapelować, aby te zmiany wróciły.
Jeszcze raz deklaruję, że jak się pojawi taka szansa, to ja w budżecie Miasta pieniądze na wkład
własny znajdę, żeby monitoring był i funkcjonował. Jeżeli Pani Eleonora będzie bardzo chciała to
zadanie z jej pierwszego pytania będzie zrealizowane. Jeśli chodzi o niską emisję, to ja też mógłbym
zacząć i rozmawiać dość długo, tylko to nie to miejsce i nie ten czas. Ale myślę, że Państwo zdajecie
sobie sprawę, że chcemy między innymi wymienić cały tabor w mieście na taki, który będzie mniej
szkodził – to jest dbanie o to, o czym mówili pan Kazimierz i pan Mirosław. Również udało nam się
zwiększyć i załatwić środki dla elektrociepłowni, bo uważamy, że elektrociepłownia jest tym wytwórcą
ciepła, które jest najmniej szkodliwe, więc jest 5 milionów euro na rozbudowę sieci, która nadal będzie
rozbudowywana, by jak najwięcej podłączać do sieci elektrociepłowni. Nie wiem, czy Państwo wiecie,
że jest program dla tych, którzy się podłączą, a nie stać ich na ogrzewanie – mogą skorzystać z
dofinansowania. Bo elektrociepłownia corocznie przeznacza dziesiątki tysięcy złotych na to, aby ci,
których nie stać na zapłacenie rachunków za ciepło, korzystali z pomocy, mając to ciepło za darmo.
Jest 5 mln euro w środkach tzw. ZIT-owskich na rozbudowę sieci EC, czyli podłączanie. W pewnym
sensie, gdyby się udało wszystkich podłączyć, jak Państwo wiecie, w centrum Miasta ta sieć też
niedługo będzie kładziona. Ostatnio dyskutowaliśmy, jak pociągnąć rurki, aby jak najmniej nam deptak
rozkopać. Chcemy również centrum Miasta doprowadzić, co pewnie również w pewnym sensie
mogłoby doprowadzić do tego, o czym mówi i pan Kazimierz i pan Mirosław, bo chciałbym, żeby
Zielona Góra była czystym miastem. Uważam, że jest czystym miastem, ale ten problem występuje,
więc szukanie innych mechanizmów, myślę, też… Tylko to, co powtarzam POIiŚ nie do końca jest
ustalony. Jak te wszystkie rzeczy będą ustalone, bardzo chętnie będziemy z nich korzystać. Teraz na
przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach środków unijnych też rozpisał program
na rewitalizację różnego rodzaju terenów, my też chcemy z niego skorzystać, chodzi między innymi o
tereny zielone, więc myślimy, szukamy tych rozwiązań, monitorujemy, gdzie i jakie programy są, bo
warto z tego korzystać.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – kończąc moje pytanie, pragnę podziękować za odpowiedź panu
prezydentowi, takiej odpowiedzi oczekiwałem, okazuje się, że pan prezydent pytanie i związek pytania
z budżetem zrozumiał, pan przewodniczący nie zrozumiał. Moje pytanie proszę traktować, jako
wniosek, który na komisjach zgłaszałem. Jako wniosek nowelizacji budżetu w momencie, kiedy
pojawią się środki unijne na te nowe mechanizmy, o których mówił pan prezydent.
Dyskusja w tym przedstawienie zgłoszonych wniosków dotyczących zmian
w projekcie uchwały budżetowej
Radna p. Bożena Ronowicz – ja jeszcze w nawiązaniu do zmienionej ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, a także ustawy krajobrazowej. Cieszę się, że pan prezydent nie chce podnosić
opłat, ale przypomnę, że i tak opłaty za zajęcie pasa drogowego przez reklamy są pobierane przez
Miasto i ta ustawa krajobrazowa w zasadzie zmierza do tego, o czym Pan, Panie Prezydencie mówił,
aby uporządkować przestrzeń publiczną w miastach, aby z naszych zabytków nie krzyczały różne
reklamy, tylko faktycznie były one do oglądania. Ale, żeby to się stało, to przede wszystkim musi tu
być ze strony Pana złożony projekt uchwały dotyczący gospodarowania przestrzenia publiczną
właśnie pod względem reklam. A przy okazji również finansowanie, pobieranie opłat za te reklamy
byłoby pokaźnym źródłem dochodów do budżetu, tak jak w tej chwili pobierane są opłaty za zajęcie
pasa drogowego. W szeregu miast polskich podjęto działania – przygotowanie projektów uchwał
dotyczących zagospodarowania tej przestrzeni publicznej właśnie pod względem reklam i myślę, że
również czas najwyższy, żeby również taki projekt uchwały pojawił się na początku roku 2016 na
naszej radzie.
Radny p. Andrzej Brachmański – jak wszedłem dzisiaj na salę, to panie Przewodniczący,
przypomniała mi się taka anegdota. Bodajże w 1926 roku marszałek Piłsudski wprowadził oficerów do
sejmu i wtedy socjalistyczny marszałek sejmu Ignacy Daszyński powiedział - „Pod szablami
obradować nie będziemy”. Rozumiem, że przychodzą na salę przedstawiciele związków i delegacje,
ale wpuszczanie na sale takiego tłumu ludzi i obradowanie, kiedy stoi nam ktoś za plecami uważam
po prostu za psucie demokracji. Ja rozumiem, że ci ludzie przyszli po podwyżki, ale nie tak się w tej
sprawie dyskutuje, bo delegacje związków zawodowych były na obu posiedzeniach komisji i
mówiliśmy o tym, że te podwyżki są potrzebne i trzeba znaleźć na nie pieniądze. Natomiast uważam,
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że obradowanie w takim stylu jest po prostu psuciem demokracji. I bardzo proszę Pana
Przewodniczącego, żeby następnym razem miał odwagę powiedzieć, że obradujemy w warunkach
kulturalnych i zbliżonych do normalnych. Ponieważ ci ludzie tu byli, to powiem, że mam pewien
dylemat, ponieważ na posiedzeniu Komisji Budżetu obiecałem złożyć w tej sprawie wniosek. Mam
dylemat, ponieważ składanie tego wniosku po tym, co się tutaj stało, a uważam, że się bardzo źle
stało, bo wygląda na to, że jest to wniosek składany pod presją, więc na początek, zanim go złożę,
chciałbym oświadczyć, że ten wniosek został skonstruowany i zapisany dużo wcześniej przez Komisję
Budżetu i Finansów i nie ma nic wspólnego z tym, co się tu dzisiaj działo. Uznaje, że pracownikom
jednostek miejskich te podwyżki się należą, bo jest parę grup zatrudnionych w budżecie, które
zarabiają mało i płace są tam bardzo niskie, zwłaszcza dotyczy to pracowników obsługi oświaty,
pracownicy domów pomocy społecznej i uważam, że przynajmniej te grupy powinny odczuć takie
podwyżki, na jakie nas stać. Z tym, że ja przeanalizowałem budżet i znalazłem tylko jedno miejsce,
gdzie znajdują się, w moim przekonaniu, wolne środki, które można by na te podwyżki przeznaczyć, w
związku z tym składam formalny wniosek o zdjęcie kwoty 1,5 miliona złotych z działu 926 Kultura
fizyczna, rozdział 926 55 § 230 do działu 758 rozdział 758 18 § 481 10 z przeznaczeniem na
utworzenie rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników w jednostkach powiązanych z
1
budżetem Miasta Zielona Góra. Zgodnie z procedurą, składam ten wniosek na piśmie .
Radny p. Robert Sapa – składam wniosek formalny - o zakończenie dyskusji, żeby
uporządkować przebieg sesji.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – zanim poddam pod głosowanie wniosek o
zamkniecie dyskusji, głos zabiorą radni, którzy zgłosili się do dyskusji przed jego złożeniem.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – odniosę się tylko do wypowiedzi radnego Brachmańskiego.
Wydaje mi się, że jest Pan zbyt delikatny, bo nie w takich warunkach przychodziło nam już kiedyś
pracować i jakoś nam to nie przeszkadzało. Ale to kwestia wrażliwości. Mnie akurat ci ludzie nie
przeszkadzali. Wracając do budżetu, uważam, że należą się Państwu wyjaśnienia. Pani skarbnik
szybko, dobrze i biegle przedstawiła liczby, ale bez żadnego komentarza. Myślę, że należy się
Państwu i mieszkańcom naszego miasta trochę więcej informacji, jak wygląda ten budżet, bo same
suche liczby bez komentarza niewiele o tym budżecie mówią – czy to jest dobry budżet, czy zły
budżet, jak on ulegał zmianie, czy się zwiększał, czy zmniejszał. Wiec parę słów pozwolę sobie na ten
temat powiedzieć. Pamiętam, jak prezydent zaczynał pracować w naszym mieście, jak został
prezydentem, budżet sięgał 350 milionów. W tej chwili, po połączeniu Miasta z gminą, sięga łącznie –
720 milionów. Dochody maja wynosić 695 milionów, z przychodami – łącznie 720 milionów. Przychody
– zaciągnięcie zobowiązań finansowych – przychody i pożyczki. Wydatki mamy w kwocie 695
milionów, czyli jest to o 841 tysięcy więcej niż dochodów. Stąd deficyt na poziomie 841 tysięcy. Tutaj
chciałbym zwrócić uwagę, że ten deficyt będzie się w ciągu roku zmieniał, będzie wzrastał, a później,
na koniec roku spadnie. W poprzednich latach również, niestety, mieliśmy deficyty. Ostatni raz
nadwyżkę budżetową mieliśmy w roku 2011. Co z tego wynika? Pani skarbnik bardzo ładnie
powiedziała, że zadłużenie nasze wynosi 36%, nie podając kwoty, Podam tę kwotę - 263 miliony.
Niestety zadłużenie również rośnie, aczkolwiek z dokumentów wynika, że na koniec roku będzie
obniżone o ok.15 milionów złotych. Oczywiście w naszym budżecie mamy 9 kawałków tego „tortu
budżetowego” i najwięcej przeznaczmy na oświatę – 246 milionów, a w poprzednim roku było ok. 10
milionów mniej. Szczegółowo otrzymaliśmy, mam nadzieję, wiarygodne i prawdziwe informacje, że
nauczyciele w naszym mieście zarabiają lepiej niż w Gorzowie. I to jest prawda, ponieważ my
dokładamy ze swojego budżetu ponad 90 milionów. Budżet oświatowy składa się z subwencji
oświatowej plus środki własne ponad 90 milionów. Chodzi o to, że w Gorzowie dokładają mniej więcej
połowę mniej, ale otrzymaliśmy wyjaśnienie, że nauczyciele w naszym mieście zarabiają lepiej i
bardzo dobrze – przynajmniej w tej dziedzinie jesteśmy lepsi od naszego zaprzyjaźnionego Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego. Otrzymaliśmy również informacje, że nasi uczniowie osiągają lepsze wyniki
w nauce – i to fakt – sprawdziłem, kilka procent więcej, szczególnie w nauce języków obcych. Zawsze
przynajmniej będą mogli znaleźć pracę, jak nie w naszym kraju, to w innym. Dowiedzieliśmy się też,
że otworzyliśmy nowa szkołę na os. Zastalowskim, co oczywiście wymagało nakładów finansowych,
ale musimy pamiętać o tym, że szkoły powinny być tam, gdzie są uczniowie. Nowe osiedle – nowa
szkoła. Otrzymaliśmy informacje o oświacie, na która wydajemy 246 milionów i jest to zadowalające.
Na inwestycje wydamy 152 miliony – ok. 22%, z tym, żeby nie było tak wesoło, to, co powiedział
prezydent, głównie uczestniczymy w inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych – ok. 100
milionów, dokładnie chyba 97 milionów. Na kulturę i sport, wbrew temu, co czasami czytałem czy
1

Wniosek poprawki radnego Andrzeja Brachmańskiego do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 –
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słyszałem, wydajemy 37 milionów złotych. Generalnie rzecz ujmując, budżet jest zrównoważony,
deficyt jest na poziomie 0,841 miliona złotych i uważam, że na papierze to wygląda dobrze. I okaże
się dopiero w przyszłym roku. Dlatego, że generalnie realizujemy inwestycje na poziomie 80-85%.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poddał pod głosowanie wniosek radnego
Roberta Sapy o zamknięcie dyskusji.
Głosowanie – wniosku o zamknięcie dyskusji
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – wniosek przyjęła. W głosowaniu udział wzięło
20 radnych. Wyniki głosowania: za wnioskiem – 17 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących
– 1 głos.
Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak udzielił głosu Prezydentowi Miasta
p. Januszowi Kubickiemu w celu przedstawienia stanowiska wobec wniosków komisji rady oraz wobec
innych wniosków dotyczących zmian w projekcie uchwały budżetowej.
Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – podtrzymuję stanowisko, które jest zawarte w protokołach
każdej komisji. Jeśli chodzi o rozpatrzenie tych wniosków, to generalnie zostały wszystkie przyjęte
przeze mnie do realizacji, w trakcie roku zostaną zrealizowane, więc podtrzymuję swoje stanowisko z
każdej z komisji, tak jak mówiłem, tak to zostanie zrealizowane.
Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak po wyjaśnieniu zgłaszającemu się do
dyskusji radnemu Tomaszowi Nesterowiczowi, że dyskusja została zamknięta w wyniku
przegłosowania wniosku radnego Roberta Sapy o zamknięcie dyskusji, złożonego zanim radny
Tomasz Nesterowicz nacisnął przycisk „proszę o głos”, przystąpił do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra (druk nr 231).
Głosowanie – druk nr 231
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy
1
finansowej Miasta Zielona Góra – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 22
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.
Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził - ze względu na brak wniosków
Prezydenta Miasta, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta, poddaję pod głosowanie
wniosek poprawki radnego Andrzeja Brachmańskiego o zdjęcie kwoty 1,5 miliona złotych z działu 926
Kultura fizyczna, z przeznaczeniem tej kwoty na utworzenie rezerwy celowej na podwyżki
wynagrodzeń pracowników w jednostkach powiązanych z budżetem Miasta Zielona Góra.
Głosowanie – wniosku poprawki radnego Andrzeja Brachmańskiego
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – wniosek odrzuciła. W głosowaniu udział
wzięło 22 radnych. Wyniki głosowania: za – 4 głosy, przeciw – 14 głosów, wstrzymujących – 4
głosy.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad podjęciem
uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 (druk nr 232).
Głosowanie – druk nr 232
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę uchwała budżetowa Miasta Zielona
2
Góra na rok 2016 – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 23 głosów, przeciw –
1 głos, wstrzymujących – 0 głosów.
00

Po ogłoszeniu wyników głosowania przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godziny 11 .

1
2

Uchwała nr XXVI.248.2015 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra – załącznik nr 14.1
Uchwała nr XXVI.249.2015 uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 – załącznik nr 14.2
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4.3.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015
- druk nr 259
4.4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta
Zielona Góra - druk nr 260
4.5.
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona
Góra na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego - druk nr 261

1)
2)
3)

Po przerwie i wznowieniu obrad projekty uchwał:
1
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015 - druk nr 259 ,
2
zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 260 ,
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie wygasają z
3
upływem roku kalendarzowego - druk nr 261 ,

w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca
Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk Uzasadniał – zmiana uchwały budżetowej na 2015 r. –
zwiększamy dochody i wydatki o kwotę 961 873,- zł ze względu na ponadplanowe wpływy przedszkoli,
szkół, hospicjum i placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wszystkie te kwoty są przeznaczane
odpowiednio dla tych podmiotów na wydatki bieżące. Ponadto otrzymaliśmy jeszcze część oświatowej
subwencji ogólnej na kwotę 687 tysięcy złotych i też przeznaczamy ja na wydatki w oświacie.
Otrzymaliśmy również darowiznę od elektrociepłowni - 70 tysięcy złotych, którą przeznaczamy na
dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dla podopiecznych, którym brakuje środków
na ogrzewanie i ciepłą wodę i przenosimy wydatki zgodnie z przedstawionym złącznikiem oraz korektę
planu wydatków majątkowych. Wieloletnia prognoza finansowa jest prostym odzwierciedleniem tego
co przedstawiałem przy uchwale budżetowej. Natomiast, jeśli chodzi o zadania - wydatki
niewygasające, to te, których nie udało się nam zrealizować do końca tego roku, będą zrealizowane
do 30 czerwca. Są to głównie zadania wnoszone w trakcie roku, nieposiadające wówczas
dokumentacji, w związku z tym nie było realne ich zrealizowanie do końca grudnia tego roku.
−

Opinie komisji4
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna do projektów na drukach nr 259, nr 26 i nr 261.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 259
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową
5
Miasta Zielona Góra na rok 2015 – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 18 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 260
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniająca Wieloletnią prognozę
6
finansową Miasta Zielona Góra – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 20 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 261
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie wydatków
zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie wygasają z upływem
7
roku kalendarzowego – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
1

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015 - druk nr 259 – załącznik nr 2.3
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 260 – załącznik nr 2.4
3
Projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie wygasają z
upływem roku kalendarzowego - druk nr 261 – załącznik nr 2.5
4
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
5
Uchwała nr XXVI.250.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015 – załącznik nr 14.3
6
Uchwała nr XXVI.251.2015 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – załącznik nr 14.4
7
Uchwała nr XXVI.252.2015 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie
wygasają z upływem roku kalendarzowego – załącznik nr 14.5
2
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4.6.

Podjęcie uchwały w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 251

4.7.

Podjęcie uchwały w sprawie statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze
z siedzibą w Drzonowie - druk nr 252

Projekty uchwał:
1) w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą
1
w Świdnicy - druk nr 251
2
2) statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr 252
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak –
zamierzonym celem uchwał jest uporządkowanie i zaktualizowanie zapisów statutów. Na poprzedniej
sesji Rada Miasta te statuty skierowała do opiniowania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zgłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi zostały w projektach uwzględnione.
Ponownie podlegały one opiniowaniu przez ministerstwo. W dniu dzisiejszym zostały Państwu
przedłożone statuty z poprawkami.
3

−
−

Opinie komisji
Komisja Zdrowia Kultury i Sportu – opinia pozytywna
Komisja Statutowo – Regulaminowa - opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 251
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie statutu Muzeum
4
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy – podjęła
jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.
Głosowanie – druk nr 252
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie statutu Lubuskiego
5
Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie – podjęła jednomyślnie.
Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

4.8.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze - druk nr 254
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
6
przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze - druk nr 254 w imieniu projektodawców
radnych przedstawił przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – w tej sprawie chodzi o zmianę
planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości na Jędrzychowie, na której był do niedawna
zlokalizowany kościół, przeniesiony na Osiedle Diamentowe. Natomiast nadal pozostaje tam funkcja
sakralna. Przystąpienie miałoby na celu zlokalizowania w tamtym obszarze funkcji usługowej i
szkoleniowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

1

Projekt uchwały w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
- druk nr 251 – załącznik nr 2.6
Projekt uchwały w sprawie statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr 252 –
załącznik nr 2.7
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
4
Uchwała nr XXVI.253.2015 w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą
w Świdnicy – załącznik nr 14.6
5
Uchwała nr XXVI.254.2015 w sprawie statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie –
załącznik nr 14.7
6
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Kopciuszka w Zielonej Górze - druk nr 254 i opinia Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2015 r. – załącznik nr 2.8
2
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1

−

Opinie komisji
Komisja Statutowo – Regulaminowa – opinia pozytywna
Opinia Prezydenta Miasta – bez uwag formalno-prawnych.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 254
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka
2
w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 22 głosy, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

4.9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z
budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok
2016 - druk nr 255
4.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z
budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 256
Projekty uchwał:
1)
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu
3
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 255 ,
2)
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego
4
Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 256
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – jest
to typowo techniczna uchwała. Dostosowujemy wielkość dotacji dla tych zakładów komunalnych w
2
stosunku do rzeczywistej liczby kilometrów, czy metrów .
5

−

Opinie komisji
Komisja Gospodarki – opinia pozytywna do druków nr 255 i 256.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał.
Głosowanie – druk nr 255
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
6
Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za –
22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 256
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej
7
Górze na rok 2016 – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
Uchwała nr XXVI.255.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze – załącznik nr 14.8
3
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 255 – załącznik nr 2.9
4
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 256 – załącznik nr 2.10
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
6
Uchwała nr XXVI.256.2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 – załącznik nr 14.9
7
Uchwała nr XXVI.257.2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 – załącznik nr 14.10
2
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4.11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 257
1

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 257 przedstawił
przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – ten projekt uchwały dotyczy drogi wewnętrznej
zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Nowe Miasto. Nazwa tej ulicy miałaby brzmienie „PrzylepPotokowa”.
2

−

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto - opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 257
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w
3
Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

4.12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego
w Zielonej Górze na rok 2015 - druk nr 258
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych
4
z budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 - druk nr 258
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – jest
2
to dostosowanie aktualnej wysokości dotacji do liczby kilometrów oraz metrów , odpowiednio dróg, jak
też placów zabaw, wody, świetlic i boisk sportowych.
5

−

Opinie komisji
Komisja Gospodarki – opinia pozytywna
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto - opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 258
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Komunalnego
6
Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 – podjęła jednomyślnie. Wyniki
głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

1

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 257 – załącznik nr 2.11
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
Uchwała nr XXVI.258.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - załącznik nr 14.11
4
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla
Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 - druk nr 258 – załącznik nr 2.12
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
6
Uchwała nr XXVI.259.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu
miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 – załącznik nr 14.12
2
3
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4.13.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa - druk nr 262

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
1
inkasa - druk nr 262 przedstawił przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – ta zmiana uchwały
polega tylko na dopisaniu nazwisk, ponieważ w uchwale inkasenci muszą być wskazani z imienia i
nazwiska
2

−

Opinie komisji
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 262
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
3
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa – podjęła jednomyślnie. Wyniki
głosowania: za – 22 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

4.14.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym - druk nr 263

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu
4
Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym - druk nr 263 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia
Wojtuściszyn – chcemy usprawnić przyjmowanie gotówki w kasach Urzędu Miasta za pomocą kart
płatniczych.
Pytania
Radny p. Mirosław Bukiewicz – proszę o wyjaśnienie, jakie udogodnienie sprawi, że będziemy
mogli płacić instrumentem płatniczym?
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn – płacenie podatków kartą płatnicza Ordynacja
podatkowa nazwała dokładnie tak, jak przytoczono w uchwale Rady Miasta. Mieszkańcy w kasach
Urzędu Miasta będą mogli płacić kartami płatniczymi, tak, jak w każdym sklepie.
5

−

Opinie komisji
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto - opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 263
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem
6
płatniczym – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 22 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
1

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 262 –
załącznik nr 2.13
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
3
Uchwała nr XXVI.260.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa – załącznik
nr 14.13
4
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra
instrumentem płatniczym - druk nr 263 – załącznik nr 2.14
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
6
Uchwała nr XXVI.261.2015 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona
Góra instrumentem płatniczym – załącznik nr 14.14
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4.15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra - druk nr 264
4.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
- druk nr 265
Projekty uchwał:
1) uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
1
Zielona Góra - druk nr 264
2) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
2
podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 265
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak –
pierwszy projekt uchwały na druku nr 264 ma charakter porządkowy. W drugim projekcie uchwały na
druku nr 265 w § 1 dopisuje się nowe przedszkole na ul. Szczekocińskiej 13 – Miejskie Przedszkole nr 40.
3

−

Opinie komisji
Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna do druku nr 264 i 265.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto - opinia pozytywna do druku nr 264 i 265.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał.
Głosowanie – druk nr 264
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i
4
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra – podjęła
jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.
Głosowanie – druk nr 265
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
5
przez Miasto Zielona Góra – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 18 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

4.17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie
w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia - druk nr 266

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze
6
oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia - druk nr 266 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła
Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak – zgłaszam autopoprawkę do § 1 – poprzedni
1

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra - druk nr 264 – załącznik
nr 2.15
2
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 265 – załącznik nr 2.16
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
4
Uchwała nr XXVI.262.2015 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra – załącznik
nr 14.15
5
Uchwała nr XXVI.263.2015 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra – załącznik nr 14.16
6
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności
i sposobu wnoszenia - druk nr 266 – załącznik nr 2.17
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zapis „Od 1 lutego 2016 ustala się opłatę za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze w wysokości
120 zł miesięcznie” zmieniamy na: „Od 1 września 2016 ustala się opłatę za zakwaterowanie w Bursie
w Zielonej Górze w wysokości 120 zł miesięcznie” i § 5 otrzymuje nowe brzmienie: Uchwała wchodzi w
życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Pytania
Radny p. Mirosław Bukiewicz – wynika z tego, że wysokość tej opłat (120 zł) była ustalana w
drodze negocjacji, bo jest przesunięcie z lutego na wrzesień. Jaka jest to wysokość i o ile ona
wzrasta? Jak jest w porównaniu do innych internatów, czy burs w innych miasta, bo wiem, że było to
negocjowane? Myślę, że jest to istotne dla mieszkańców tych burs.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak – przede wszystkim życzę wszystkim radnym
tak udanych negocjacji, jakie ja miałam z Radą Bursy i Młodzieżową Radą Miasta. Rozmowa trwała
krótko i była bardzo rzeczowa, i doszliśmy do tej konkluzji, która sprowadzała się do daty
wprowadzenia tej uchwały w życie, czyli od dnia 1 września, a tak naprawdę, argumentem za tym,
było to, że ci wszyscy, którzy podpisali umowę na rok szkolny, podpisali ją na warunkach, gdzie
odpłatność wynosiła 90 złotych, czyli podwyżka wynosi 30 złotych. Dlatego sami mieszkańcy i
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta wskazywali, że będzie łatwiej wszystkim przyjąć
podwyżkę, jeśli wejdzie ona w życie od 1 września, czyli każdy, kto rozpocznie swój pobyt w Bursie od
1 września, będzie już znał nowe warunki związane z odpłatnością. Natomiast, jeśli chodzi o
wysokość odpłatności to, jeśli popatrzymy na ścianę zachodnią i na bursy, które są w miastach
podobnej wielkości jak Zielona Góra lub większych, wszędzie te bursy są droższe, bo np. odpłatność
zależy od metrażu pokoju oraz od liczby osób tam mieszkających. Natomiast ta odpłatność jest
wyższa od tej, którą my proponujemy w tym projekcie uchwały.
Radny p. Marcin Pabierowski – ile lat utrzymywała się ta stała oplata?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak – 13 lat.
1

−
−

Opinie komisji
Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna.
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Opinia Młodzieżowej Rady Miasta – opinia pozytywna.
Dyskusja

Radny p. Jacek Budziński – na komisji głosowałem za tą uchwałą i dzisiaj również zagłosuję
„za”, chociaż jestem przeciwnikiem podwyższenia opłaty w Bursie. Słyszałem argumenty, że te opłaty
są najniższe w kraju, ale chciałbym żebyście Państwo pamiętali o tym, że część uczniów rezygnuje z
nauki w Zielonej Górze z powodów finansowych i być może to spowoduje, że te120 złotych będzie przez
kolejne 13 lat. W związku z tym, uważam, że powinniśmy iść w odwrotnym kierunku to znaczy nawet
kosztem dotacji miejskiej obniżać opłaty dla uczniów przybywających do nas, ponieważ oni zasilają
nasze szkoły ponadgimnazjalne, tu mieszkają i również część z nich zostaje studentami UZ. Natomiast
przekonał mnie inny argument, który przytoczył dyrektor Bursy, że termomodernizacja, która miała tam
miejsce wyklucza, niestety, możliwość podnajmowania pomieszczeń Bursy na weekendy. Inaczej
musielibyśmy te pieniądze unijne oddać, więc dyrektor nie może zarobić dodatkowo na substancji
mieszkaniowej, którą ma. Jednocześnie wizyta Sanepidu spowodowała, że ma konkretne wytyczne,
które musi spełnić, po za tym, w tej Bursie również Miasto już wiele zrobiło.
Radny p. Paweł Wysocki – nie zgadzam się z radnym Budzińskim, ponieważ cała Bursa jest
zajęta i nawet brakuje 280 miejsc, więc myślę, że ta podwyżka nie sprawi, że nie będzie chętnych do
zamieszkania w tej Bursie.
Radny p. Jacek Budziński – mamy nadmiar chętnych do Bursy z prostej przyczyny, że już teraz
zmierzymy się z problemem braku kolejnego internatu, bo w internacie przy Wyspiańskiego trzeba
będzie pewne inwestycje poczynić. Na początku każdego roku szkolnego każda szkoła
ponadgimnazjalna oblepiona jest ofertami prywatnych stancji. Naszym zadaniem jest tworzenie i
pilnowanie placówek oświatowych. Sadzę, że jeszcze w tej kadencji lub przyszłej zmierzymy się z
problemem braku kolejnego internatu i coś trzeba będzie w tej materii zrobić, bo inaczej, albo te dzieci
stracimy, albo będą skazane na to, żeby mieszkać na prywatnych stancjach. Przypomnę Państwu, że
1
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jeszcze przed połączeniem miasta z gminą, 50% uczniów było spoza Zielonej Góry. Za nimi idzie
subwencja, choć musimy do niej dopłacać, ale ja wiem, że ta młodzież stanowi istotny element
ekonomiczny na mapie Zielonej Góry. I jeżeli będziemy mieli tę bazę i trzeci internat, i opłaty nie będą
uciążliwe, to na pewno na tym zyskamy. I taki jest mój punkt widzenia, który wynika z licznych rozmów
z uczniami i nauczycielami. My na tym skorzystamy, jako miasto.
Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – kij ma zawsze dwa końce. Dzisiaj, w trakcie prac nad
budżetem, była informacja, żebyśmy się również przyglądali wydatkom oświatowym. Chciałbym
Państwa poinformować, że do Bursy i internatów mieszkańcy miasta Zielona Góra dopłacają ponad 7
milionów rocznie, a przypomnę, że żaden mieszkaniec Zielone Góry z tego nie korzysta. Dzisiaj
mieliśmy również przedstawicieli związków zawodowych. Więc dobrze byłoby, gdyby prawo oświatowe
zakładało, że jeżeli przychodzi ktoś spoza Zielonej Góry do Bursy, to niech samorząd, gdzie jego
rodzice płaca PIT, dołoży nam do utrzymania. I jeszcze jedna informacja. Nie ma dziecka, które się nie
dostało z Bursy a chce pójść do naszych szkół. Ponieważ część osób, które chciały mieszkać w
bursach, chciały korzystać ze szkół spoza Zielonej Góry, bo większość miejscowości nie organizuje
burs i internatów, bo one kosztują. Były osoby, które chciały mieszkać u nas, a uczyć się w
Czerwieńsku. Więc trzeba to wszystko wyważyć. Nie twierdzę, że to jest złe, ale są pewne instytucje
np. Izba Wytrzeźwień, które, tak uważam, są instytucjami ogólnowojewódzkimi i powinny być
przekazane do utrzymania instytucjom wojewódzkim. Jak popatrzymy, to w województwie nie ma dużo
burs, więc to jest kamyczek do dyskusji o systemie oświaty. Utrzymujmy swoje szkoły i inne elementy,
ale to, co nas nie dotyczy, albo wprowadźmy wariant, że samorządy, których dzieci wybierają te
placówki, uczestniczą i partycypują w kosztach utrzymania, bo subwencja nie wystarcza. Przypomnę,
że subwencja oświatowa to 150 mln zł, a wydatki na oświatę 250 mln zł. Sto milionów złotych z
budżetu, pracownicy – podwyżki, inwestycje – brak, bo w pewnym sensie, te nożyce, które są, jeżeli
chodzi o oświatę, cały czas się rozjeżdżają. Teraz subwencja nie wystarcza i musimy dołożyć
100 milionów złotych. Ja nie mówię, żeby nie dokładać, tylko o tym, żebyśmy patrzyli racjonalnie, na
co wydajemy te środki. Uważam, że oświata jest bardzo ważna, ale nie może być takiej sytuacji, ze my
bezgranicznie i bez żadnych zastrzeżeń patrzymy na te wydatki. Przypomnę, że to jest jedyny dział
budżetu miasta Zielona Góra, który został zaopiniowany negatywnie. Dlatego ja jestem zwolennikiem
pokazywanie tego i nie gniewałbym się i chętnie przekazałbym te bursy marszałkowi, czy wojewodzie,
bo tak naprawdę, w tej chwili mieszkańcy Zielonej Góry fundują, a subwencja nie wystarcza, albo
wprowadźmy wariant, który pozwoli na to, żeby subwencja oświatowa, przynajmniej w zakresie burs,
wystarczała na koszty ich utrzymania.
Radny p. Marcin Pabierowski – chciałem zaznaczyć, że w bursie przy akademiku przy
ul. Wyspiańskiego udało się wygospodarować środki i ruszył remont pomieszczeń. Jutro oddajemy te
pomieszczenia uczniom i zapraszam do obejrzenia.
Radny p. Filip Gryko – składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Radny p. Paweł Wysocki – w imieniu młodzieży chciałem podziękować za te negocjacje,
ponieważ oni czują, że ich głos jest rzeczywiście słyszalny, i o to nam chodziło, jak powoływaliśmy
Młodzieżową Radę Miasta.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 266 z autopoprawką
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu
1
wnoszenia – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 24 głosy, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

1

Uchwała nr XXVI.264.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu
jej płatności i sposobu wnoszenia – załącznik nr 14.17
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4.18.
4.19.

Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016 - druk nr 267
Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2016 – 2017 - druk nr 268

Projekty uchwał:
1) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 1
druk nr 267
2
2) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 - druk nr 268
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak.
Uzasadniała – druk nr 267 to projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – jak w tytule, dotyczy tylko roku 2016. Celem
uchwały jest określenie zakresu i sposobu prowadzenia zadań własnych Miasta związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
Natomiast na druku nr 268 – projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2016 – 2017. Cel tej uchwały jest taki sam, tylko dotyczy przeciwdziałania
narkomanii.
−

Opinie komisji3
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego – opinia pozytywna dla obu projektów,

Opinia Rada Dzielnicy Nowe Miasto - opinia pozytywna dla obu projektów,
Opinia Młodzieżowej Rady Miasta – opinia pozytywna dla obu projektów.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał.
Głosowanie – druk nr 267
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie Miejskiego Programu
4
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – podjęła większością
głosów. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.
Głosowanie – druk nr 268
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie Miejskiego Programu
5
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 – podjęła większością głosów. Wyniki
głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.

4.20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach
administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 270
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta
6
Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 270 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – ta uchwała jest zgodna z tym, że w
obowiązującym planie miejscowym mieliśmy te drogi pokazane jako publiczne, w momencie
wybudowania trzeba im nadać status dróg gminnych, gdyż nie jest to droga ani powiatowa, ani
wojewódzka.

1

Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 - druk nr
267 – załącznik nr 2.18
Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 - druk nr 268 – załącznik
nr 2.19
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 10
4
Uchwała nr XXVI.265.2015 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2016 – załącznik nr 14.18
5
Uchwała nr XXVI.266.2015 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 – załącznik nr
14.19
6
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii
dróg gminnych - druk nr 270 – załącznik nr 2.20
2
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Projekt nie był przekazany do komisji w celu zaopiniowania poinformował przewodniczący obrad
p. Adam Urbaniak i z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji, przystąpił do głosowania nad
podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 270
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie zaliczenia dróg
przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg
1
gminnych – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

4.21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
- druk nr 271
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
2
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271 w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawiła kierownik Biura Planowania Przestrzennego p. Małgorzata Maśko-Horyza.
Uzasadniała – projekt uchwały dotyczy dwóch obszarów – północy Kisielińskiej dzielnicy
mieszkaniowej – teren przylegający do torów kolejowych, który w obowiązującym studium
przeznaczony jest pod zieleń, natomiast, jak widać we wschodniej części tego obszaru pokazany jest
stary podział, po poprzednim studium, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. I tutaj mamy
wniosek o zmianę tego przeznaczenia zieleni na powrót na zabudowę mieszkaniową, w związku z
obniżeniem wartości gruntów i informacja, że w przypadku braku takiego działania, właściciele
wystąpią na drogę sądową. Chcielibyśmy przychylić się, a przynajmniej przemyśleć sprawę i
rozpatrzyć w drodze sporządzania tego dokumentu kwestie powrotu do zabudowy mieszkaniowej.
Drugi obszar dotyczy południowej części miasta w starych granicach, czyli osiedla Jędrzychów - os.
Uczonych. Tutaj jest taka sytuacja, ze w planie obowiązującym była zabudowa mieszkaniowa, oprócz
tego fragmentu, gdzie widać bloki postawione przy ul. Łukaszewicza. W związku z tym, że to są grunty
miejskie, jest propozycja, aby je również przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W
studium dominuje tam wprowadzona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, aby móc dalej uchwalić
plan, wymagana jest zmiana studium w kierunku zabudowy wielorodzinnej.
Pytania
Radny p. Jacek Budziński – Pani Kierownik, proszę wrócić do załącznika graficznego nr 1 – w
którym miejscu właściciel ma pretensje, bo pani mówiła, że we wschodniej części…
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego p. Małgorzata Maśko-Horyza – pokazywała na
planie (slajd) – tutaj widać stare podziały dokonane na podstawie wcześniej obowiązującego planu,
przed planem, który wszedł w życie w 2006 r. To są podziały pod drogi, a te wewnętrzne – pod
zabudowę mieszkaniową. Zmiana studium z 2008 r. wprowadziła w całej tej części zieleń.
Radny p. Jacek Budziński – o ile dobrze sobie przypominam zmiany tej uchwały, to ona
polegała na tym, że dokonaliśmy jej po to, aby przesunąć ziemię pod zabudowę wielorodzinną tak,
aby nie niszczyć tam łęgu olchowego oraz łąki storczykowej. Czy te elementy są ujęte w tej zmianie?
Pani Małgorzata Maśko-Horyza – pokazywała na planie (slajd) – te elementy, o których Pan
mówi, są w tej części, to jest m. in. ta działka, która była przedmiotem tej zamiany.
Radny p. Jacek Budziński – ja rozumiem, że pani wskazała, gdzie są te kwestie podziału, ale
dlaczego tę przestrzeń rozciągnęliśmy skrajnie w lewo, w kierunku zachodnim? Po pierwsze, te lasy to
nie są jakieś liche lasy, po drugie, są to tereny tuż przy torach. Czy tam ktoś będzie chciał się
budować?

1

Uchwała nr XXVI.267.2015 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych – załącznik nr 14.20
2
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów– załącznik nr 2.21
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Pani Małgorzata Maśko-Horyza – jak widać lokalizacja przy torach przebiegających przez całe
miasto nie jest aż takim wielkim ograniczeniem w możliwościach zabudowy, to kwestia wprowadzenia
jakichś izolacji akustycznych – zieleni lub izolacji ekranowych.
Radny p. Jacek Budziński – skoro ta centralna część zaznaczonego na tym załączniku obszaru
jest dyskusyjna i właściciel zwróciła się o zmianę, to dlaczego my rozciągnęliśmy to w stronę
zachodnią?
Pani Małgorzata Maśko-Horyza – wzięliśmy całą tę jednostkę, to nie znaczy, że tylko tutaj
zrobimy zabudowę mieszkaniową. Myślę, że zastanowimy się, jaki pas terenu miałby być
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
Radny p. Jacek Budziński – pytam ze względu na te lasy. To jest mój teren, ja go znam, tam
biegam i jeżdżę na rowerze i uważam, że te lasy należałoby ocalić, a po drugie, ten teren nie jest aż
tak bardzo atrakcyjny, bo prócz torów będzie tam za chwilę m. in. jeszcze łącznik do S-3.
Pani Małgorzata Maśko-Horyza – pokazywała na planie (slajd) – łącznik do S-3 będzie w tym
miejscu. Jesteśmy na początkowym etapie. Przystępujemy do zmiany, aby rozważyć możliwości tej
zabudowy. To jak najbardziej kwestia dyskusji, gdzie ona miałaby być – dyskusja będzie w trakcie
sporządzania projektu zmiany.
Radny p. Jacek Budziński – ja rozumiem, tylko, żeby to się nie skończyło tak, że taka zabudowa
będzie na całej tej powierzchni. Oczywiście, jeżeli ktoś chce mieszkać przy torach, to jego sprawa, ale
jestem przeciwny, aby wycinać te lasy, które Pani określiłem – z lewej strony. Bo o ile dobrze
rozumiem i z tym się zgadzam - są pretensje właściciela, kwestie zgody i innego podziału środkowej
części tego obszaru, o tyle nie brałbym pod uwagę tego terenu z lewej strony, bo ja tam chodzę z
dziećmi na spacery i mnóstwo znajomych ludzi spotykam i nie chciałbym, żeby to się odbyło kosztem
wycinki lasów.
Pani Małgorzata Maśko-Horyza – zrozumiałam intencje Pana Radnego. Dlatego wzięto cały ten
teren, bo taka jest jednostka w studium. I jak się dokonuje takiej zmiany, to jest zmiana numeru i
musimy wziąć całość. Zostawiamy w pewnym momencie zieleń – będzie inny numer i tu będzie inny
numer. Nie moglibyśmy wyjąc tylko kawałka, bo opis dotyczy całości i to formalnie nie mogłoby tak
być.
Radny p. Jacek Budziński - jakie ja mam gwarancje, że np. połowy tej działki z lewej strony
państwo nie przeznaczycie pod budownictwo wielorodzinne.
Pani Małgorzata Maśko-Horyza – nawet przeznaczymy, to Państwo uchwalacie ten dokument,
poza tym Państwo możecie uczestniczyć w trwających pracach, w trakcie uchwalania – jest etap
wniosków do składania, potem jest etap wyłożenia, opinii. Im aktywniejsze uczestnictwo, tym lepiej dla
wszystkich, natomiast wzięliśmy całą jednostkę, bo taka jest jednostka w studium, żeby coś zmienić,
musimy wziąć ja całą.
Ze względu na tryb wniesienia, projekt nie został skierowany do opiniowania przez komisje
poinformował przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak i z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 271
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1
miasta Zielona Góra – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 15 głosów,
przeciw – 3 głosy, wstrzymujących – 3 głosy.

1

Uchwała nr XXVI.268.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra – załącznik nr 14.21
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4.22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej
w Zielonej Górze - druk nr 272
4.23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze
- druk nr 273
4.24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin,
Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 274
4.25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków
w Zielonej Górze - druk nr 275
Projekty uchwały:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
1
ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
2
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze - druk nr
3
274
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
4
ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk.
Wyjaśnił, że przed połączeniem była deklaracja, że chcemy w najbliższych latach ze środków unijnych
zrealizować określoną ilość ścieżek rowerowych, głównie na terenie b. gminy. Udało nam się to
przedsięwzięcie zaplanować i jesteśmy przekonani, że uzyska ono dofinansowanie w tzw.
inwestycjach terytorialnych. Rozstrzygnęliśmy przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwa
faza projektowania. Okazało się, że w pierwszej połowie 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów dot.
szerokości dróg powiatowych i wojewódzkich. Mamy obecnie sytuację dot. terenów niezabudowanych,
że możemy te ścieżki realizować w dwojaki sposób, albo na terenie lasów poprzez plany, albo na
terenach prywatnych poprzez inwestycje celu publicznego. Mamy cztery uchwały, które pokazują te
ścieżki, które są już projektowane i odcinki, które mamy w tych uchwałach pokazują, że tuż przy
istniejącej granicy pasa drogowego, którego nie będziemy ruszać, zrealizujemy ścieżkę rowerową. Te
cztery uchwały tego dotyczą. Dodał, że zmieniła się możliwość dofinansowania na budowę ścieżek
rowerowych. W stosunku do poprzedniej perspektywy nie ma dzisiaj możliwości dofinansowania na
ścieżki, które byłyby konieczne pod względem turystycznym. Jest to tylko możliwość zmniejszenia
emisji, a więc eliminacji części ruchu samochodowego i te ścieżki spełniają ten cel. Doprowadzają do
tego, że z terenu tych sołectw do centrum miasta będzie więcej osób korzystających z rowerów niż z
samochodów.
Pytania
Radny p. Jacek Budziński – mieszkańcy Krępy i Łężycy pytali - czy będzie planowana ścieżka
rowerowa pomiędzy tymi dwoma miejscowościami?
Radny p. Mirosław Bukiewicz – cieszę się, że budujemy ścieżki rowerowe, 11 mln zł w
budżecie, mam nadzieję, że kiedyś będzie to system zamknięty. Czy nie ma również środków unijnych
na to żeby powstały w mieście parkingi wielopoziomowe, których brakuje?
Radny p. Kazimierz Łatwiński – kiedy siecią ścieżek rowerowych objęte będą przystanki
kolejowe w Przylepie, w Starym Kiesielinie i w Nowym Kisielinie? Mieszkańcy mogliby dojeżdżać
1

2

3

4

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki
rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272 – załącznik nr 2.22
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów – załącznik
nr 2.23
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek
rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 274 – załącznik nr 2.24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki
rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275 – załącznik nr 2.25
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rowerami do stacji i później pociągiem. Musiałyby temu towarzyszyć odpowiednie parkingi dla
rowerów.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – pytania radnego Budzińskiego i
Łatwińskiego dot. inwestycji na terenie b. gminy. Proszę przypomnieć sobie deklarację, mowa była o
tym, że Miasto wybuduje sieć ścieżek rowerowych przedstawionych w zakresie, który macie Państwo
przed sobą. Było to uzgodnione ze Stowarzyszeniem Rowerem do Przodu i był to przedmiot naszej
kampanii połączeniowej. Dokładnie określono, że mieszkańcy b. gminy mogą być pewni tego, że te
ścieżki rowerowe zostaną wybudowane oraz zostanie zainwestowane 100 mln zł. Nic nie stoi na
przeszkodzie żeby część z tych 100 mln zł mieszkańcy Dzielnicy Nowe Miasto przeznaczyli na ścieżki
rowerowe, które nie są ujęte w tym zakresie. Posiadamy jeszcze rezerwę na ścieżki rowerowe w ZITach, ale one będą przeznaczone na realizację inwestycji dla rowerzystów na terenie starego miasta
Zielona Góra, które mają doprowadzić do tego żeby sieć była spójna, żeby można było dojechać od
Cigacic do Zatonia. Ujęto w tym dworzec PKP, dworzec autobusowy, centrum przesiadkowe MZK.
Jeśli chodzi o przystanek Nowy Kisielin to ścieżka rowerowa do centrum sołectwa została
wybudowana. Pozostałe będą wówczas realizowane jeśli sołectwa zapewnią w swoim funduszu
integracyjnym odpowiednie środki. Odpowiedź dla p. Bukiewicza – akuratnie gospodarka
niskoemisyjna, jeśliby pójść w tym duchu, ona wyklucza budowanie parkingów wielopoziomowych,
ponieważ parking taki powoduje zwiększenie ilości samochodów, które się znajdą na terenie starego
miasta. I też z tego tytułu nie możemy o te środki aplikować. Natomiast staramy się i mamy nadzieję,
że w ramach gminnego programu rewitalizacji, który będziemy aktualizować i tworzyć w którym
Państwo będziecie uczestniczyć, będziemy chcieli żeby poza nadaniem nowych funkcji
wypoczynkowych terenów zielonych przy dużych osiedlach i w śródmieściu, ten temat został zapisany.
Jeśli zostanie przyjęty (zaakceptowany tak przez Urząd Marszałkowski, jak i Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego), to oczywiście jest to temat otwarty do dyskusji.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto
−

Opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał.
Głosowanie – druk nr 272
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w
1
rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 23
głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 273
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej
2
wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 23
głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 274
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych
3
w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze – podjęła
jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.
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Uchwała nr XXVI.269.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze – załącznik nr 14.22
Uchwała nr XXVI.270.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze – załącznik nr 14.23
Uchwała nr XXVI.271.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze – załącznik nr 14.24
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Głosowanie – druk nr 275
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w
1
rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za –
22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

4.26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego w Zielonej Górze - druk nr 276
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze
2
- druk nr 276 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
p. Małgorzata Horyza-Maśko. Plan dla tego terenu przyjęty był w 2009 r. Po tym czasie wybudowana
została droga wojewódzka, wybudowano dojazd do przystanku i ten układ komunikacyjny uległ
modyfikacjom, stąd konieczna jest zmiana planu, jak również na kwestię związaną z prowadzeniem
wód deszczowych i ze względu na pewne parametry zabudowy, które tam w tej chwili w
obowiązującym planie są.
Pytania
Radny p. Filip Gryko – rozumiem, że to jest jakby część przystąpień, o których mówiliśmy, że
będziemy się starali w b. gminie przystępować po kolei na budownictwo jednorodzinne. Mówię o
porządkowaniu tematów związanych z warunkami zabudowy, wydawaniem ich i późniejszymi opłatami
planistycznymi wynikającym ze zmiany planu?
Pani Małgorzata Horyza-Maśko – tak, ale ten projekt dotyczy Lubuskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – pytał o podział terenu.
Pani Małgorzata Horyza-Maśko – przedstawiany podział jest to jeszcze stary podział. To
wszystko jest jeszcze własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obok jest to już nowy podział,
wydzielona została droga wewnętrzna i podział działek jest taki, aby każda działek miała dostęp do
drogi. Jeżeli będzie taka potrzeba (zbycia), to pewnie będzie robiony podział i scalenie. W tej chwili
scalanie jest dodatkowym kosztem dla uniwersytetu. To nie ma znaczenia, że działki są takie
rozdrobnione, ważne jest, że są w jednym władaniu.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto
−

Opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 276
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części
3
Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze – podjęła
jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.
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Uchwała nr XXVI.272.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze – załącznik nr 14.25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze - druk nr 276 – załącznik nr 2.26
Uchwała nr XXVI.273.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze – załącznik nr 14.25
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4.27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej
i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania
- druk nr 277
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie
1
Miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania - druk nr 277 w imieniu Prezydenta
Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Demonstrował na mapie
(slajd) i wyjaśniał. - W planie Regionalnego Programu Operacyjnego są zapisane środki na
wybudowanie mostu oraz części drogi wojewódzkiej. Wszyscy Państwo macie mapkę w załączniku.
Od Przewozu jest obwodnica Milska, Zaboru i Łazu i kończy się jakby za Łazem – obecna koncepcja
jest opracowywana przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w momencie, kiedy ta droga powstanie
(głównie mieliśmy tu protesty mieszkańców Drożkowa), konieczne będzie wybudowanie obwodnicy
Drożkowa. Planowany przebieg tej obwodnicy – na mapie żółty lub czerwony, przerywaną linią – jest
co najmniej w połowie na terenie miasta Zielona Góra. Zaczyna się na końcu obwodnicy Nowego
Kisielina, czyli przy Parku Przemysłowo-Technologicznym. W związku z tym, porozumieliśmy się z
panią marszałek, że koszty tej brakującej koncepcji drogi przebiegającej w połowie w mieście Zielona
Góra, a w połowie na terenie gminy Zabór, pokryją solidarnie gminy Zielona Góra i Zabór. Po to, aby
można było starać się, żeby w oszczędnościach, jakie mam nadzieję wystąpią przy przetargu na
budowę mostu w Milsku, obwodnicy Zaboru i Łazu, znalazły się też środki na wybudowanie od razu
obwodnicy Drozdowa.
Pytania
Radny p. Robert Sapa – pytam, wiedząc oczywiście, że nie jest to zadanie Zielonej Góry - kiedy
jest planowana budowa mostu w Milsku?
Radny p. Kazimierz Łatwiński – czy dobrze zrozumiałem, że to zadanie, które będzie z
zaangażowaniem środków unijnych realizowane przez Województwo Lubuskie, będzie składało się z
dwóch elementów – budowy mostu i obwodnicy Zaboru i Łazu. Brakuje nam trzeciego elementu
obwodnicy Drożkowa. Są dwa warianty przebiegu – jeden jest bardziej prosty i krótszy, drugi jest
odsunięty. Z czego wynika ta wersja - linia przerywaną, mniej na skróty, a bardziej omijająca
Drożków? Czy to uwarunkowania terenu, czy postulaty mieszkańców Drożkowa? Czy wiemy coś?
Radny p. Andrzej Brachmański – Panie Prezydencie, jak przewidywano budowę mostu w
Milsku, to droga do mostu w Milsku miała iść ze ślimaka północnego. W tej chwili wygląda na to, że
ten ruch zejdzie ze ślimaka do ronda przy Intermarche na os. Śląskim, po czym będzie jechał znowu
przez Stary i Nowy Kisielin. Wydaje się to lekko niepotrzebne i nie do końca przemyślane. Jeżeli to ma
być inwestycja robiona raz, a porządnie, to powinna być jednocześnie budowana obwodnica Starego i
Nowego Kisielina. Wtedy to ma sens, a tak cały ruch do mostu wpuszczamy w Stary i Nowy Kisielin.
Ja rozumiem, że to będzie droższe, ale wydaje się, że cała ta koncepcja wymaga jeszcze raz
przemyślenia.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – odpowiadając na pytanie pana Roberta
Sapy, które dotyczyło terminu realizacji - w tej perspektywie. Mamy nadzieję, że Zarządowi Dróg
Wojewódzkich uda się uzyskać decyzje środowiskowe w miarę szybko, aby można było tę inwestycję
zrealizować do roku 2020, z tego co wiem, takie są założenia. Odpowiadając Panu Łatwińskiemu - to
są wstępne sugestie Zarządu Dróg Wojewódzkich i nie ma to nic wspólnego z realnym przebiegiem.
Tak samo, jak przy obwodnicy południowej - korytarz pokaże dopiero koncepcja. My składamy się z
gminą Zabór na to, żeby wybrać najlepszą wersję obwodnicy Drożkowa pod względem technicznym,
ekonomicznym i środowiskowym, bo co do tego, że ona powinna być wybudowana, to każdy ma
świadomość. Odpowiadając panu Andrzejowi Brachmańskiemu – właśnie to, czego Pan chciał, jest
realizowane. Pierwotny przebieg drogi na Milsko był właśnie od północnego węzła S-3 przy Trasie
Północnej w kierunku na Milsko. Tylko gdybyśmy realizowali tamten przebieg, nie uzyskalibyśmy 40
milionów złotych na budowę obwodnicy Nowego Kisielina, która przede wszystkim skomunikowała
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny z trasa S-3. Dzisiaj mamy połączenie od węzła
południowego S-3, od którego mamy wybudowaną przez Urząd Marszałkowski obwodnicę Nowego
Kisielina – Miasto dopłaciło do niej ok.1,5 miliona złotych – i na kierunek Stary i Nowy Kisielin będzie
ograniczenie tonażu, od którego zwolnieni będą posiadający własne zakłady pracy w Starym i Nowym
Kisielinie. Uzupełnienie odpowiedzi dla radnego Łatwińskiego – jak mnie informowała pani marszałek
Makarska, to wynika to z uwarunkowań środowiskowych i technicznych. Oba przebiegi są możliwe, a
1
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koncepcja, w której będziemy uczestniczyć, bo połowa przebiegu jest na naszym terenie, wykaże,
który wariant jest lepszy pod każdym względem.
Projekt nie został przekazany do opiniowania przez komisje, ale był skierowany do Rady Dzielnicy
Nowe Miasto – opinia pozytywna, poinformował przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak. Po czym
z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 277
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia
pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2017 środków finansowych na
1
realizację zadania – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

5.

Rozpatrzenie wezwania mieszkańców z ul. Karłowicza z dn. 30 listopada
2015 r. do u sun ięcia naru szenia p raw a p rz ez u ch ylen ie p rz ez R ad ę Miasta
Zielona Góra uchwały z dnia 25 sierpnia 2015 r. (druk 167) w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Karłowicza i Orkana w Zielonej Górze

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak - mieszkańcy z ulicy Karłowicza w dniu 30 listopada
2
2015 r. wezwali do usunięcia naruszenia prawa . I tu nasunęła się pewna kontrowersja, ponieważ w
wezwaniu wezwano do uchylenia naruszenia prawa uchwałą z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Karłowicza i Orkana w Zielonej Górze. To wezwanie zostało przekazane radnym, do
prezydenta o stanowisko, oraz do Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. I dla wyjaśnienia
tych wątpliwości chciałbym Wysoką Radę poinformować, że na sesji w dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada
nie przyjmowała uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w tym
rejonie, tylko podejmowała uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag i w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Prezydent w swoim stanowisku z
14 grudnia 2014 r. wskazuje, że na sesji w dniu 25 sierpnia 2015 r. nie był przedstawiany projekt
uchwały o wskazanym tytule. Sesja Rady Miasta Zielona Góra, na której podjęto uchwałę o
przystąpieniu do sprzędzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbyła się 27
września 2011 r. Ponieważ jednak z treści tego wezwania, wiadomo, że chodzi o sprawę, która była
już wcześniej poruszana, tj. o tryb procedowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia uwag, bo to był
druk 167, to ja tej sprawie nadałem bieg, bo ważne jest to, co jest zapisane w treści dokumentu, a nie
jakie są formalne nomenklatury, tym bardziej, że tak jak wynika z uzasadnienia tego wezwania,
skarżący nie zgadzają się z treścią tej uchwały i będą wnosili do Sądu Administracyjnego skargę, na
podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym, aby nie wstrzymywać
zainteresowanych w prawie do wniesienia tej skargi, a Rada ma 30 dni na to, żeby się tym zająć i po
upływie tego terminu zainteresowani będą mogli złożyć skargę do Sadu Administracyjnego, ja
wprowadziłem rozpatrzenie tego wezwania do porządku obrad. Ale podobnie, jak przy innych tego
typu sprawach, zwracam się z wnioskiem, aby Rada nie rozstrzygała tego wezwania w trybie uchwały,
notabene, na tę chwilę nie ma żadnego projektu uchwały tej sprawie, tylko pozostawiła tę sprawę bez
rozpatrzenia ze skutkiem nieuwzględnienia, bo to umożliwi, że po upływie tych 30 dni, czyli 30 grudnia
- na początku przyszłego roku, zainteresowani będą mogli wnieść skargę do Sądu Administracyjnego
w sytuacji, jeśli, bo tak należy wnioskować z ich wezwania, nie zgadzają się z tą uchwałą, zarzucając
jej brak legalności, co do trybu głosowania wniosku radnych w zakresie reasumpcji. Czy Państwo
Radni wyrażają zgodę na takie rozpatrzenie tej sprawy?
Radna p. Eleonora Szymkowiak – chciałabym, żeby w tej sprawie głos zabrał mieszkaniec Pan
Majewski.

1
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Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – w tej sprawie nie ma zgłoszenia o zabranie głosu
przed rozpoczęciem sesji i nie są to sprawy różne. My teraz mamy rozpatrzyć wezwanie i
zainteresowany nic Państwu innego nie powie, niż to, co można wywnioskować z wezwania, że oni
nie zgadzają się z tą uchwałą i będą ją skarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a po to,
żeby to zrobić muszą formalnie wezwać Radę. W związku z tym, nie wiem, czy pojawią się nowe
okoliczności. Mocno w to wątpię.
Radnyp. Kazimierz Łatwiński - chcę zwrócić uwagę na to, że rozwiazanie proponowane przez
Pana Przewodniczacego nie jest żadnym rozwiązaniem kompromisowym ani korzystnym, zarówno dla
mieszkańców, jak i dla ładu przestrzennego na tym osiedlu, dlatego, że zmusza mieszkańców do
wystąpienia na drogę sądową, do procesowania się, co nigdy nie jest czymś korzystnym dla żadnego
mieszkańca. Musimy pamiętać, jakimi zasobami dysponuje samorząd tzn. kilkaset osób zatrudnionych
i z jednej strony specjaliści, fachowcy, prawnicy, a z drugiej strony mieszkańcy, którym proponujemy
rozwiązanie – procesujcie się, kiedy wiemy, że procesy w Polsce trwają długo, wymagają obsługi
prawnej, co jest bardzo kosztowne. Więc to nie jest dobre rozwiązanie, to jest uciekanie od podjęcia
decyzji. Dlatego proszę, aby uwzględnić wezwanie mieszkańców i przystąpić do usunięcia naruszenia
tego prawa w takim zakresie, o jaki proszą i wnioskują mieszkańcy. Wiemy, że tamta uchwała została
podjęta w sposób bardzo kontrowersyjny, dlatego, że były dwa głosowania i raz uwzględniono uwagę
mieszkańców, i Pan Majewski reprezentujący tę grupę mieszkańców wyszedł zadowolony z sali obrad,
po czym, po jakieś pół godzinie nastąpiło drugie głosowanie z bardzo wątpliwych powodów. I to jest
jedno, jeśli chodzi o sprawy proceduralne. Jeśli chodzi o samą istotę tego wniosku, to z punktu
widzenia funkcjonalnego, mieszkańcy wyraźnie, również poprzez obecność na protestach w bardzo
licznej grupie, wyrazili jednoznacznie pogląd, że to niewielkie miejsce, o które proszą, było terenem
zieleni, rekreacji, placem zabaw, żeby charakter tego miejsca zachować. Natomiast mieszkańcy nie
mieli nic przeciwko zabudowie mieszkaniowej, która jest bliżej ulicy Nowej, gdzie teren jest w rękach
prywatnych. Prosiłbym, żeby porzucić taką małostkowość i upieranie się, że Rada Miasta i władze
Miasta muszą postawić na swoim i w stu procentach dopiąć swego, i wysłuchać głosu tych setek
osób, które na tych spotkaniach protestacyjnych wyrażały wolę, żeby na tym osiedlu pozostawić to
naturalne miejsce, gdzie dzieci lubią się bawić. Jest to moja gorąca prośba. Być może te parę
miesięcy, które upłynęły od tego czasu, jest wystarczającym okresem, żeby przestać upierać się przy
rozwiązaniu, które nie jest akceptowane przez tych, którzy mieszkają na tym osiedlu. To jest moja
prośba, żeby nie pozostawiać bez rozpatrzenia, tylko rozpatrzyć wniosek mieszkańców pozytywnie,
czyli poddać ten wniosek pod głosowanie, ale też proszę koleżanki i kolegów radnych, żeby nie
upierali się i udowadniali, że mają większe siły i zasoby, i władzę, i żeby, po prostu, niewiele tutaj
ustąpili, gdyż oczekiwania mieszkańców nie są jakieś duże.
Radny p. Marcin Pabierowski – chciałem się odnieść do informacji p. Kazimierza Łatwińskiego.
Plan jest zrównoważony, są tereny zielone, które zabezpieczają zabawy dzieci, jest przewidziany plac
zabaw przy projektowanym nowym budownictwie, dodatkowo są tereny zieleni urządzonej, jest
wyrysowany plan zagospodarowania drogi, parkingi, usługi. Więc plan jest zrównoważony i jest
wykonany perspektywicznie.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – chyba zapominamy, nad czym dyskutujemy. My
mamy rozpatrzyć wezwanie, co do nieprawidłowości w procedowaniu nad uchwałą, a nie, czy
słusznie, czy niesłusznie takie, czy inne przeznaczenie ma tam być.
Radny p. Filip Gryko – na dzień dzisiejszy ten plan miejscowy jest jakby aktualny. W dzienniku
województwa ukazał się, czyli jest prawomocny. Pan Przewodniczący próbuje nam przekazać, że
nierozpatrzenie tego powoduje, że mieszkańcy mają prawo odwołać się w formie wniosku do WSA w
Gorzowie i możemy im tę prostą drogę otworzyć. Oczywiście jest tam drobny błąd formalny, bo tam
jest uwaga odnośnie przystąpienia, a to nie było przystąpienie tylko uchwalenie planu miejscowego i
mam nadzieję, że sąd uzna to za czeski błąd, że nie będzie uznawał tego za błąd merytoryczny, bo
wtedy po raz kolejny najprawdopodobniej mieszkańcy się do nas zwrócą i będą prosili, żeby jeszcze
raz nad tym przysiąść i podjąć jakąś decyzję. Panie Kazimierzu, nie chciałbym wchodzić w kwestię
tego, co powinno tam być, chodzi tylko o to, żeby umożliwić mieszkańcom wejście na pewną drogę,
która jest po za nami, bo jest w WSA, a jeżeli byśmy odwrócili tę sprawę, tak jak sugerujesz, i
głosowali w inny sposób, to byłby pierwszy przypadek w Radzie Miasta, gdzie po paru miesiącach
najpierw przyjmujemy plan, a później go zmieniamy, albo odrzucamy. To byłby jakiś nonsens. Lepiej
nie wchodzimy tak daleko w te sprawę. Niech to sąd rozpatrzy i pozwólmy mieszkańcom walczyć o
swoje na drodze sądowej. I to jest jeden z elementów. Na komisji rozwoju prosiłem Ciebie, żebyście
podeszli do tego w ten sposób, żeby nie rozpoczynać przed świętami jakiejś wojny o zmianę planu.
Niech sąd to rozpatrzy i pozostawmy to w ten sposób.
Protokół Nr XXVI.2015 (kadencja 2015-2018)

str. 33

XXVI sesja Rady Miasta Zielona Góra – 21 grudnia 2015 r.

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – chcę zwrócić uwagę, że pomimo tego, że tam
wskazano złą nazwę uchwały, to jest podany druk, a także z treści wynika treść żądania, więc myślę,
że nie będzie problemu ze zidentyfikowaniem, jakie są oczekiwania mieszkańców. Po drugie, czy my
to pozostawimy bez rozpatrzenia, czy poddamy pod głosowanie, to też nie zmienia nic w tym, że
mieszkańcy i tak mają prawo zgłosić do sądu skargę na tę uchwałę. Po trzecie, tam jest zarzut
niedotyczący merytorycznego - niewłaściwego rozstrzygnięcia, tylko błędów w procedowaniu, tj.
kwestii niezasadnie przeprowadzonej reasumpcji, przy czym chciałbym przypomnieć, że wojewoda tej
sprawy nie ocenił, jako naruszenie prawa przez Radę Miasta, bo wojewoda już oceniał tę kwestię.
Dlatego Panie Radny, jeśli Pan złożył wniosek, to ja poddaję pod głosowanie Pana wniosek, tj. Pan
wnosi o to, żeby wezwanie zostało uwzględnione.
Radnyp. Kazimierz Łatwiński – Panie Filipie, to nie jest tak, że to ma być miła i przyjemna
atmosfera między nami, tylko ta miła i przyjemna atmosfera powinna być między Miastem a
mieszkańcami. To, co proponuje radny Gryko, jest pójsciem na wojnę z mieszkańcami, którym się
mówi: idźcie procesować się do do sądu, my, jako władza mówimy nie, jesteśmy mądrzejsi, my lepiej
wiemy. Myślę, że mieszkańcy najlepiej wiedzą, gdzie są warunki do zabawy, a gdzie są ciemne,
zaniedbane lasy, gdzie nie ma żadnych warunków i strach tam dzieci puszczać. Natomiast tu mamy
taką sytację, że radni z zupełnie innych dzielnic wiedzą lepiej niż ludzie, którzy tam mieszkają, a
korzyści z upierania się przy zabudowie tej enklawy są dla miasta symboliczne. Przecież tam może
powstałyby ze trzy domki jednorodzinne. Chcę powiedzeć, że wiemy o tym, ci którzy analizują
problemy architektury i urbanistyki, że mankamentem polskich osiedli domów jednorodzinnych, jest
brak przestrzeni publicznych. Najlepsze przestrzenie, to są takie, które proponują mieszkańcy, dlatego
nie możemy ignorować postulatu, który w Polsce jest oczywisty. Przecież wiemy, że te osiedla zostały
źle pobudowane, że ludzie muszą do placu zabaw dojechać. Dlatego apeluję do Państwa, żeby nie
upierać sie przy tej decyzji, i żeby Prezydent Kaliszuk też nieco odpuścił, bo wiem że była próba
rozmowy i przyjęcia pewnego kompromisu i Pan, Panie Prezydencie trochę się uparł i ewidentnie w
tym głosowaniu Pan oddziałowywał na kolegów radnych i doszło do takiego błędu. Więc nie jest
wstydem popełnić pomyłkę, ale wstydem jest tkwić przy tej pomyłce i powielać błędy, które się
popełnia. Myślę, że informacje, które w międzyczasie do nas napłynęły, są wystarczajace do tego,
żeby przyjąć wniosek mieszkańców.
Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń do
dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek radnego p. Kazimierza Łatwińskiego o uwzględnienie
wezwania mieszkańców z ul. Karłowicza z dnia 30 listopada 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa
przez uchylenie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały z dnia 25 sierpnia 2015 r. (druk 167) w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Karłowicza i Orkana w Zielonej Górze .
Głosowanie wniosku
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – nie uwzględniła wniosku. Wyniki głosowania:
za – 7 głosów, przeciw – 13 głosów, wstrzymujących – 1 głosy.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że mieszkańcy nie muszą
czekać 30 dni i będą mogli składać skargę do Sądu Administracyjnego na tę uchwałę.

6.
Rozpatrzenie wezwania Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański
i Wspólnicy Spółka Komandytowa z dnia 9 grudnia 2015 r. do usunięcia
naruszenia prawa poprzez zmianę lub uchylenie §10, §12 pkt 1 i 2, §13 pkt 1
i 4 o raz pkt 5 i 6 z ałącznika nr 1 do u chw ały n r XXIII.224.2015 R ad y Miasta
Zielona Góra z dn. 27 października 2015 r. w sprawie określenia trybu
udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – wezwanie Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański i
Wspólnicy Spółka Komandytowa z dnia 9 grudnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez
zmianę lub uchylenie §10, §12 pkt 1 i 2, §13 pkt 1 i 4 oraz pkt 5 i 6 załącznika nr 1 do uchwały nr
XXIII.224.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dn. 27 października 2015 r. w sprawie określenia trybu
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udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
1
udzielanych z budżetu miasta wpłynęło 9 grudnia 2015 r. zostało przekazane radnym a także do
Prezydenta Miasta o stanowisko. Jeśli chodzi stanowisko Prezydenta, które wpłynęło, to chciałbym
poinformować - w uzasadnieniu wezwania wnioskodawca podnosi, iż kwestionowane postanowienia
uchwały mają oparcie w przytoczonych w piśmie wyrokach. Kwestionowane zapisy uchwały oparto o
przepisy, które obowiązują dopiero od 31 marca 2015 r. i utrwalonego orzecznictwa w tym zakresie
brak. W związku z powyższym, Pan Prezydent uznaje wezwanie za nieuzasadnione. Podobnie, jak w
poprzednim wezwaniu Wysoka Rada może przyjąć uchwałę uwzględniającą te wezwanie, może
przyjąć uchwałę odrzucającą te wezwanie, bądź przyjąć tryb trzeci tj. rozpoznanie poprzez niezajęcie
stanowiska, w konsekwencji nie rozpatrzenie wezwania ze skutkiem nieuwzględnienia, bo zapewne i
w tej sprawie będzie składana skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I jeśli ze strony
Państwa Radnych nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Rada rozpatrzyła wezwanie poprzez jego
nierozpatrzenie ze skutkiem nieuwzględnienia.
Dyskusja
Radny p. Kazimierz Łatwiński – mój wniosek był jakby jednoznacznym wyrażeniem woli.
Przynajmniej ja jest przeciwny pozostawieniu tego wniosku bez rozpatrzenia, a potem sam wynik
glosowania pokazał, że co najmniej 7 radnych jest przeciwko temu. I teraz Pan Przewodnicz pyta nas,
kto jest przeciw. Ja jestem przeciw i myślę, że przeciw są wszyscy radni, którzy byli przeciw.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – obecnie rozpatrujemy wezwanie do naruszenia
prawa z kancelarii w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – dobrze, przepraszam.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – czyli nie ma sprzeciwu wobec propozycji
pozostawienia wezwania bez rozpatrzenia ze skutkiem nieuwzględnienia? Nie słyszę sprzeciwu,
wobec czego uznaję i stwierdzam, że Rada Miasta rozpatrzyła wezwanie pozostawiając je bez
rozpoznania ze skutkiem jego nieuwzględnienia i taka informacja zostanie przekazana do
kancelarii, która zapewne będzie składała skargę w tej sprawie.

7.

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że odpowiedzi na pytania z dzisiejszej
sesji będą udzielane jak w zwykle na piśmie natomiast w okresie między sesjami wpłynęła odpowiedź
Prezydenta Miasta na interpelację radnego p. Marka Budniaka. Odpowiedź została radnemu
przekazana2.
Radny nie wnosił o odczytanie odpowiedzi.

8.

SPRAWY RÓŻNE

W punkcie Sprawy różne przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak na wstępie poinformował,
że wystąpienia ze strony przedstawicieli związków zawodowych zostały już zrealizowane na początku
sesji.
Po czym głos zabrał radny p. Grzegorz Hryniewicz – podziękował wszystkim radnym, którzy
wzięli udział w jedenastej edycji akcji charytatywnej „Warto jest pomagać” i w sobotnim koncercie.
Złożył również wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak zaprosił radnych do Planetarium, gdzie odbędzie się
spotkanie z księdzem biskupem i z radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego i Zarządem Sejmiku.
Złożył również w imieniu Rady Miasta życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim mieszkańcom
miasta.
Na powyższym punkt Sprawy różne zakończono.
1

Wezwania Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański i Wspólnicy Spółka Komandytowa z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz stanowisko
Prezydenta Miasta z dn. 18 grudnia 2015 r. – Załącznik nr 12
2
Interpelacja radnego Marka Budniaka i odpowiedź Prezydenta Miasta na interpelację – załącznik nr 3
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9.

ZA MK NIĘC IE SESJI

Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak zamknął XXVI sesję Rady Miasta Zielona Góra.
PRZEWODNICZĄCY RADY
PROTOKOŁOW ALI:
Adam Maciej Urbaniak
Halina Witkowska

Bolesław Kwiatkowski
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ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU NR XXVI.2015

1. Lista obecności.
2. Projekty uchwał w sprawach:
1)

Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 231,

2)

uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 232,

3)

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015 - druk nr 259,

4)

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 260,

5)

wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2015 rok, które nie wygasają z
upływem roku kalendarzowego - druk nr 261,

6)

statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w
Świdnicy - druk nr 251,

7)

statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr
252,

8)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze - druk nr 254 i opinia Prezydenta Miasta z dnia 21
grudnia 2015 r.,

9)

ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 255,

10) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016 - druk nr 256,
11) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 257,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z
budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze na rok 2015 druk nr 258,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk
nr 262,
14) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra
instrumentem płatniczym - druk nr 263,
15) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Zielona Góra - druk nr 264,
16) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 265,
17) ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej
płatności i sposobu wnoszenia - druk nr 266,
18) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 druk nr 267,
19) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 - druk nr 268,
20) zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych - druk nr 270,
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21) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 271 i materiały prezentowane podczas pokazu
slajdów,
22) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze - druk nr 272 i materiały
prezentowane podczas pokazu slajdów,
23) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej Górze - druk nr 273,
24) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze druk nr 274,
25) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze - druk nr 275,
26) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze druk nr 276,
27) wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2017
środków finansowych na realizację zadania - druk nr 277,
28) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego - druk nr 269.
3. Interpelacja radnego Marka Budniaka i odpowiedź Prezydenta Miasta na interpelację z dnia
18 grudnia 2015 r.
4. Wystąpienie Skarbnik Miasta w sprawie projektów: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Zielona Góra i uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 r. i materiały prezentowane
podczas pokazu slajdów.
5. Uchwała nr 754/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z
dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Miasta Zielona Góra na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.
6. Uchwała nr 756/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z
dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2016-2034 przedstawionej wraz z projektem
uchwały budżetowej Miasta na 2016 rok.
7. Uchwała nr 755/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z
dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na 2016 rok.
8. Opinie-wnioski komisji Rady Miasta dotyczące projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Zielona Góra (druk nr 231) i uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok
2016 (druk nr 232).
9. Wniosek poprawki radnego Andrzeja Brachmańskiego do projektu uchwały budżetowej Miasta
Zielona Góra na rok 2016.
10. Opinie – wnioski komisji Rady Miasta.
11. Wezwanie mieszkańców z ul. Karłowicza z dn. 30 listopada 2015 r. do usunięcia naruszenia
prawa przez uchylenie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały z dnia 25 sierpnia 2015 r. (druk
167) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Karłowicza i Orkana w Zielonej Górze i stanowisko Prezydenta
Miasta z dn. 14 grudnia 2015 r.
12. Wezwania Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański i Wspólnicy Spółka Komandytowa z dnia 9
grudnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę lub uchylenie §10, §12 pkt 1 i 2,
§13 pkt 1 i 4 oraz pkt 5 i 6 załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII.224.2015 Rady Miasta Zielona
Góra z dn. 27 października 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz
stanowisko Prezydenta Miasta z dn. 18 grudnia 2015 r.
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13. Wniosek Związków Zawodowych jednostek budżetowych miasta Zielona Góra „Porozumienie
Związkowe Zielona Góra 2015” o zabranie głosu na sesji i wystąpienie przedstawiciela
Porozumienia.
14. Podjęte uchwały:
1) uchwała nr XXVI.248.2015 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra
2) uchwała nr XXVI.249.2015 uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016
3) uchwała nr XXVI.250.2015 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015
4) uchwała nr XXVI.251.2015 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra
5) uchwała nr XXVI.252.2015 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona
Góra na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego
6) uchwała nr XXVI.253.2015 w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego
Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
7) uchwała nr XXVI.254.2015 w sprawie statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej
Górze z siedzibą w Drzonowie
8) uchwała nr XXVI.255.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze
9) uchwała nr XXVI.256.2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z
budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok
2016
10) uchwała nr XXVI.257.2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z
budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2016
11) uchwała nr XXVI.258.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
12) uchwała nr XXVI.259.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego w
Zielonej Górze na rok 2015
13) uchwała nr XXVI.260.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa
14) uchwała nr XXVI.261.2015 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym
15) uchwała nr XXVI.262.2015 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
16) uchwała nr XXVI.263.2015 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
17) uchwała nr XXVI.264.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie
w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia
18) uchwała nr XXVI.265.2015 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016
19) uchwała nr XXVI.266.2015 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2016 – 2017
20) uchwała nr XXVI.267.2015 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach
administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
21) uchwała nr XXVI.268.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
22) uchwała nr XXVI.269.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej
Górze
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23) uchwała nr XXVI.270.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej Zielonej
Górze
24) uchwała nr XXVI.271.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin,
Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze
25) uchwała nr XXVI.272.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków
w Zielonej Górze
26) uchwała nr XXVI.273.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego w Zielonej Górze
27) uchwała nr XXVI.274.2015 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej i
zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania
15. Odpowiedzi pisemne Prezydenta Miasta na pytania radnych.
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