PROTOKÓŁ NR XXXVII.2016
przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra
30 sierpnia 2016 r.

1. OTWARCIE SESJI
XXXVII 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 2016 r. poz. 446) 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 - z późn. zm.).
Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 30 sierpnia 2016 r. w godzinach
00
15
od 9 do 12 . Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom
przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.
Tomasz Sroczyński.
1

W sesji uczestniczyli: 23 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)

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej - druk nr 426,

2)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2016 - druk nr 430,

3)

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w
Zielonej Górze - druk nr 431,

4)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w
Zielonej Górze - druk nr 432,

5)

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze druk nr 448,

6)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w
Zielonej Górze - druk nr 449,

7)

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 433,

8)

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 434,

9)

udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 435,

10)

1

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli - druk nr 436,
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11)

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 437,

12)

utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i
włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze druk nr 438,

13)

nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej
Górze - druk nr 439,

14)

wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze - druk nr 440,

15)

statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 441,

16)

statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze - druk nr 442,

17)

zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych - druk nr 443,

18)

zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych - druk nr 444,

19)

określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Zielona Góra - druk nr 445,

20)

opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą
jest Miasto Zielona Góra - druk nr 446,

21)

określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 447,

22)

uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 450.

4. Rozpatrzenie wezwania mieszkańców z dn. 16 sierpnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa
poprzez zmianę treści załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII.355.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak poinformował, że porządek obrad z projektami uchwał został radnym doręczony. Po
ustaleniu porządku obrad Prezydent Miasta, przedłożył kolejne projekty uchwał w sprawach:
1) udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 451,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 452,
3) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na
realizację zadania inwestycyjnego - druk nr 453
wnosząc o ujęcie projektów w porządku obrad sesji.
Ponadto Prezydent Miasta przedłożył autopoprawki do projektów uchwał: zmieniającej
uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 433 oraz zmieniającej Wieloletnią
prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 434. Autopoprawki odpowiednio są ujęte w
projektach uchwał na drukach nr 433A i 434A. Projekty zostały radnym przekazane.
Następnie Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta
wnosił o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze jednego projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 - druk nr 454.
Chcemy w ramach programu wprowadzić zadanie monitoring całego śródmieścia. Do tego potrzebna
jest uchwała i za miesiąc, dwa potwierdzenie tej zmiany. Wówczas pod koniec października będziemy
mogli złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych monitoringu całego śródmieścia.
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Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad wnioskami o
zmianę porządku obrad.
Głosowania nad zmianą porządku obrad:
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielania
zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową - druk nr 451.
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 – 20 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona
Góra na lata 2014-2020” - druk nr 452.
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 – 20 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia
woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania
inwestycyjnego - druk nr 453.
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 – 17 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 druk nr 454.
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 – 20 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Po rz ąd ek o b r ad p o z mi an ach
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej - druk nr 426,

2)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2016 - druk nr 430,

3)

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w
Zielonej Górze - druk nr 431,

4)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w
Zielonej Górze - druk nr 432,
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5)

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze druk nr 448,

6)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w
Zielonej Górze - druk nr 449,

7)

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 452,

8)

wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na
realizację zadania inwestycyjnego - druk nr 453,

9)

przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata
2016 – 2022 - druk nr 454

10)

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 433A,

11)

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 434A,

12)

udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 435,

13)

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli - druk nr 436,

14)

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 437,

15)

utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i
włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze druk nr 438,

16)

nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej
Górze - druk nr 439,

17)

wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze - druk nr 440,

18)

statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 441,

19)

statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze - druk nr 442,

20)

zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych - druk nr 443,

21)

zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych - druk nr 444,

22)

określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Zielona Góra - druk nr 445,

23)

opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą
jest Miasto Zielona Góra - druk nr 446,

24)

określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 447,

25)

uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 450,

26)

udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 451.

4. Rozpatrzenie wezwania mieszkańców z dn. 16 sierpnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa
poprzez zmianę treści załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII.355.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.
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2. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – na wstępie poinformował, że w okresie między
sesjami w dniu 29 lipca 2016 r. radna p. Grażyna Jaskólska zgłosiła interpelację kierowaną
Prezydenta Miasta dot. procedury przyjmowania i dokumentowania uwag zgłaszanych przez
mieszkańców bezpośrednio urzędnikom w Urzędzie Miasta i działań w zakresie ponoszonych w
1
skardze mieszkańca spraw dot. nieprawidłowości związanych z pracami budowlanymi . Informacja o
udzielonych odpowiedziach na interpelacje zostanie przedstawiona w punkcie porządku obrad Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Następnie pytania zadawali:
Radna p. Bożena Ronowicz:
1. Pierwsze dwa pytania dotyczą działalności Rady Pożytku Publicznego, która została wywołana
przez naszą radę, której członkiem jest również trzech członków Rady Miasta. Zobowiązał mnie
do zadania pytań, które został skierowane również do prezydenta przewodniczący tej rady – Pan
Tomasz Lehmann. „W imieniu Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kieruję do
Pana prośbę o informację nt. sposobu finansowania organizacji pozarządowych w rozumieniu art.
3 ust 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, działających na terenie miasta lub na
rzecz jego mieszkańców, w roku 2015 oraz 2016, w tym:
−

Za rok 2015, proszę o podanie organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe, w jakiej
wysokości było to wsparcie uwzględniając i wskazując wszystkie formy konkursowe i
pozakonkursowe oraz te wynikające z innych decyzji organów miasta. Proszę również o
wskazanie pozycji umiejscowienia danego wydatku w budżecie Miasta za 2015 rok.

−

Na rok 2016, proszę o podanie planowanych wydatków Miasta Zielona Góra na realizację
Programu Współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi, ze wskazaniem
środków na poszczególne obszary – zakres realizacji zadań oraz planowaną wysokość środków w
tych obszarach. Proszę również o wskazanie jakie środki planowane są do przekazanie w
konkursach otwartych, w trybie pozakonkursowym oraz innych formach wsparcia organizacji
wynikających z decyzji organów miasta.”

Są to pytania wynikające z działalności wszelkich stowarzyszeń i fundacji działających na terenie
miasta, które mają wątpliwości do transparentności wydatkowania środków publicznych na zadania
realizowane przez te organizacje. W szczególności duże zamieszanie jest ze środkami, które są
dysponowane dla dzielnicy Nowe Miasto, dla działających tam organizacji i stowarzyszeń – nie
zawsze trafiają w zadania, które są faktycznie w tym obszarze potrzebne, a rzekomo na podstawie
jakiegoś porozumienia sa w dalszym ciągu przekazywane w zdecydowanie wyższej wysokości niż dla
podobnych stowarzyszeń, czy fundacji działających na terenie starego miasta Zielona Góra.
Pytania dotyczące MOSiR:
2.

W jakiej wysokości i ile odszkodowań zasądzonych przez sąd zostało wypłaconych zwolnionym
niezgodnie z prawem pracownikom MOSiRu, w szczególności chodzi o kierownika Centrum
Informacji Turystycznej?

3. Czy są zainstalowane wreszcie przy jacuzzi barierki umożliwiające bezpieczne zejście do wody?
4. Na jakim etapie jest odzyskanie zdefraudowanych w latach 2011-2013 środków finansowych
„Lubuskiego Trójmiasta”? Kto był wówczas w Zarządzie i członkiem Komisji Rewizyjnej LT? Jakie
działania kontrolne podejmowały te organy LT ? Czy LT jeszcze funkcjonuje, jeśli tak to jakie
zadania realizuje i jakie kwoty wpływają na konto Stowarzyszenia z poszczególnych gmin? Jakie
było i jest obecnie wynagrodzenie dyrektora LT?
Pytania dotyczące Zespołu Edukacyjnego nr 3:
1. Ile dzieci mieszkających w obwodzie przyporządkowanym do Zespołu Edukacyjnego nr 3 (Os.
Pomorskie) rozpocznie naukę w klasie pierwszej w innych szkołach? Jaka będzie długość drogi
tych dzieci z domu do poszczególnych szkół? Czy w przypadku przekroczenia długości drogi
określonej ustawą o systemie oświaty Miasto zapewni bezpłatny transport czy zwrot kosztów
przejazdu środkami kom. Publicznej?
2. Jakie działania sanacyjne zostały podjęte przez PM w zakresie uporządkowania sytuacji kadrowej
w tym Zespole? Czy zwracano się o pomoc do Kuratora Oświaty?
1

Interpelacja radnej Grażyny Jaskólskiej i odpowiedź Prezydenta Miasta – załącznik nr 4

Protokół Nr XXXVII.2016 (kadencja 2015-2018)

str. 5

XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra – 30 sierpnia 2016 r.

3.

Pytanie o monitoring - czy można go zainstalować w całym mieści? Czy już nawiązano kontakt ze
służbami, które będą ten monitoring obsługiwały, czy to będzie Straż Miejska, czy policja.

Radna p. Grażyna Jaskólska - przekazała pytania radnego p. Jacka Budzińskiego, informując,
że radny oczekuje odpowiedzi na piśmie w normalnym trybie1.

Radna p. Eleonora Szymkowiak:
1. Komu zależało na przeniesieniu błogosławieństwa papieża w inne, mniej widoczne miejsce?
Protestuję przeciwko temu i chcę żeby to błogosławieństwo znajdowało się w widocznym miejscu,
tak jak było do tej pory.
Radna stwierdziła, że protestuje przeciwko temu, że powinniśmy być dumni, że na tej sali mamy
właśnie coś takiego. Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – uważam, że jest powieszone w
bardzo adekwatnym miejscu koło krzyża. Radna stwierdziła - niech Pan nie doprawia ideologii.
Chciałabym żeby było w widocznym miejscu, jak do tej pory. Protestuję przeciwko temu, kto wpadł na
taki piękny pomysł, żeby po prostu to zrobić. Powinna mu ręka uschnąć. Raz zginęło, to
błogosławieństwo, o ile się znalazło, to teraz po prostu je bierzecie i w ten sposób się zachowujecie.
Jest to bardzo nieładne.
2. Jakie kryteria, założenia, do polityki pozyskiwania towarów i usług w trybie zapytania cenowego
(ofertowego) stosuje Prezydent Miasta? W jaki sposób ogłasza te zamówienia i czy później
zostają one upublicznione? Brak danych, co do zapytań cenowych i zamówień z wolnej ręki w
zasobach archiwum na stronie internetowej. Nie jest upublicznione, jaka umowa została zawarta,
a powinno być.
3. Kto ma sprzątnąć bałagan wokół parku na ul. Sowińskiego, szczególnie w strefie granicznej, w
połączeniu z posesjami prywatnymi, oraz zrobić porządek w zbiorniku wodnym, który jest w tym
parku?
4. Czy nie można zdyscyplinować właściciela posesji przy ul. Masarskiej, która już wcześniej się tam
paliła? Teren jest już w miarę uporządkowany tylko ta jedna posesja straszy.
5. Chcę podziękować służbom za uprzątnięcie terenu przy ul. Strzeleckiej.
6. Starsi mieszkańcy zgłaszają pretensje, że wczoraj zdjęto wszystkie ławki z deptaka i nie mają
gdzie odpocząć. Czy nie można było ich zdemontować w ostatniej chwili, np. w piątek? W tamtym
roku była podobna sytuacja i zgłaszane uwagi nie poskutkowały. Kto może tę sprawę załatwić,
żeby takie sytuacje nie miały miejsca?
7. Czy mogą być zwiększone patrole policyjne na deptaku, szczególnie w piątki i soboty?
Mieszkańcy twierdzą, że dzieją się tu dantejskie sceny, a ich telefoniczne zgłoszenia na policji są
lekceważone. Dotyczy to również licznych włamań.
Radny p. Marcin Pabierowski:
1. Mieszkańcy ul. Dunikowskiego proszą, aby Miasto wykonało tu oznakowanie poziomie. Jest to
ścieżka rowerowa i trakt pieszy i brakuje tu znaków informacyjnych2.
2. Przejście przez tory pomiędzy Osiedlem Zacisze a Osiedlem Leśnym zostało zamknięte, ale nadal
jest ono użytkowane. Jest to najkrótsza droga na Osiedle Zacisze, gdzie mieści się większość
usług. Jest prośba, żeby Miasto jeszcze raz przeanalizowało i zabezpieczyło środki na
odtworzenie, zgodnie z warunkami technicznymi, zabezpieczenia tego przejścia. Przejście od ul.
Bananowej jest bardzo istotne dla mieszkańców. W tej chwili to przejście nie jest zabezpieczone i
to może grozić wypadkiem. Proszę o skomunikowanie i odtworzenie przez Miasto tego przejścia3.
3. Plan miejscowy na Osiedlu Leśnym. Jakie są uzgodnienia? Na jakim etapie jest opracowanie
planu?
4. Przejście od ul. Ananasowej – łącznik pomiędzy Osiedlem Zacisze a Osiedlem Leśnym. Na jakim
etapie są uzgodnienia i na jakim etapie jest realizacja tego zadania?
5. Mieszkańcy ul. Zachodniej i Unii Europejskiej zebrali podpisy i wnoszą o wykonanie spowalniaczy
na drodze. Jest tam bardzo duży ruch. Mieszkańcom ciężko jest się włączyć do ruchu i proszą o
zamontowanie spowalniaczy na drodze.

1

Pytania radnego Jacka Budzińskiego - załącznik nr 5
Zdjęcie prezentowane przez radnego Marcina Pabierowskiego podczas pokazu slajdów – załącznik nr 5.
3
Zdjęcie prezentowane przez radnego Marcina Pabierowskiego podczas pokazu slajdów – załącznik nr 5.
2
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Radny p. Tomasz Sroczyński - pytanie do dyrektora ZGKiM. Proszę o przedstawienie
harmonogramu sprzątania ulic i chodników na terenie Dzielnicy Nowe Miasto.
Radny p. Robert Górski:
1. Zwracam się z prośbą do Pana Zbigniewa Liberka, prezesa zarządu Zielonogórskich Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. o ukrócenie praktyk niewłaściwego odtwarzania nawierzchni chodników i
dróg dla rowerów po zakończeniu robót ziemnych. W ubiegłych latach mieliśmy do czynienia z
wieloma błędami w tej kwestii. Odtwarzane nawierzchnie często zapadały się, a chodniki
składające się z kostki o różnych kolorach po wizycie ekipy ZWiK zamieniały się niejednokrotnie w
puzzle.
2. W związku z kończącą się w tym roku gwarancją na remont ul. Wyszyńskiego, zwracam się z
prośbą o wykonanie azylu dla pieszych na 4-pasmowej jezdni na wysokości marketu Aldi.
Wprowadzenie takiego rozwiązania na odcinku tej ulicy między rondem Jana Pawła II i
skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego praktycznie wyeliminowało potrącenia pieszych i
zmniejszyło hałas.
3. Zwracam się z prośbą o całkowite wycięcie krzewów w okolicy przejścia dla pieszych na al.
Konstytucji 3 Maja na wysokości ze skrzyżowaniem z ul. Sowińskiego. Krzewy przycinane są
rzadko i mimo to ograniczają widoczność. Proszę również o zastosowanie dodatkowego
malowania poziomego, które zmniejszy szerokość pasów ruchu przy tym przejściu i prędkość
poruszających się tam pojazdów. Jest to miejsce, w którym dochodzi do największej liczby
potrąceń i niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych w mieście.
4. Zwracam się z prośbą do Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki o wykonanie przeglądu miejskich
boisk i przygotowanie raportu w kwestii potrzeb finansowych na naprawy usterek, w szczególności
piłkochwytów.
5. Zwracam się z prośbą do Pana Pawła Urbańskiego, dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich i
Zarządzania Drogami o wyznaczenie urzędnika, który przejdzie się ze mną po deptaku i zanotuje
miejsca, w których pozapadała się nowa nawierzchnia granitowa. W odpowiedzi na moją prośbę z
ostatniej sesji o wykonanie przeglądu dowiedziałem się, że wszystko jest w porządku. Upieram
się, że wiele miejsc wymaga naprawy i chcę to wskazać.
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3.

PODJĘCIE UCHWAŁ

3.1.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w
części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 426
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 4261 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca
Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak. Uzasadniała – celem uchwały jest dostosowanie przepisów
do funkcjonującego prawa.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak w uzupełnieniu – to są regulacje, które funkcjonowały
w naszych samorządach - w Gminie Zielona Góra i w Mieście Zielona Góra, przed połączeniem. Teraz
jest to ujednolicenie, choć może z nowymi rozwiązaniami.
Opinie komisji2
−
−

Komisja Zdrowia Kultury i Sportu – opinia pozytywna
Do Spraw Rodziny – opinia pozytywna

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Ramęda.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował również o innych opiniach:
−

Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – opinia pozytywna

−

Organizacji pozarządowych – nie wniesiono uwag w terminie konsultacji

−

Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych – opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 426
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
3
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – podjęła
jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.

3.2.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2016 - druk nr 430
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2016 - druk nr 4304, w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak. Uzasadniała – zamierzonym celem
uchwały jest określenie rodzaju zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Zielona Góra w 2016 r.
1

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 426 – załącznik nr
2.1
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.421.2016 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – załącznik nr 8.1
4
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku
2016 - druk nr 430 – załącznik nr 2.2
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Opinie komisji1
−

Komisja Zdrowia Kultury i Sportu – opinia pozytywna

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 430
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku
2
2016 – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

3.3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze - druk nr 431

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Zdrojowego w Zielonej Górze - druk nr 4313, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca
Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Uzasadniał – celem uchwały jest zmiana części tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. W
dniu 25 sierpnia 2015 roku przystąpiliśmy do zmiany planu. Generalnie chodziło tu o to, aby można
było w pas techniczny włączyć zliczanie miejsc parkingowych z tego względu, iż na tym obszarze, tych
miejsc parkingowych jest mało. Jest to obszar naprzeciw osiedla KTBS-u przy ul. Ruczajowej. Z
drugiej strony istnieje taka możliwość, ponieważ pas jest dość szeroki, aby można było, na gruncie
miejskim, wprowadzić tam możliwość wybudowania przez dewelopera miejsc parkingowych, które
mogłyby być zaliczone, jako miejsca parkingowe pod potrzeby mieszkańców tej części Zielonej Góry.
Opinie komisji4
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.

Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 431
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie zmiany miejscowego
5
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze – podjęła
większością głosów. Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –
1 głos.

1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Uchwała nr XXXVII.422.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku
2016 - załącznik nr 8.2
3
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej
Górze - druk nr 431 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów - załącznik nr 2.3
4
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
5
Uchwała nr XXXVII.423.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w
Zielonej Górze – załącznik nr 8.3
2
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3.4.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Plac Kolejarza w Zielonej Górze - druk nr 432

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Plac Kolejarza w Zielonej Górze - druk nr 4321, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca
Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Uzasadniał wskazując na wyświetlonej mapie – ta uchwała
jest związana z budową i rozbudową centrum przesiadkowego. Ma na celu umożliwienie realizacji tego
przedsięwzięcia tak, aby w pasach technicznych można było usytuować budynki, które będą częścią
integralną tego centrum, jak również warunki techniczne tego planu będą współgrały z koncepcją
stworzenia w tym obszarze centrum przesiadkowego, które, jak myślę, będzie realizowane w
najbliższych miesiącach.
Opinie komisji2
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.

Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 432
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie miejscowego planu
3
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w Zielonej Górze – podjęła
jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.

3.5.
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego
w Zielonej Górze - druk nr 448
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk
nr 4484, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki.
Uzasadniał – wpłynęła jedna uwaga. Właściciele terenu wnosili o to, aby zwiększyć maksymalny
wskaźnik powierzchni zabudowy do 38% Prezydent nie przyjął tej uwagi. Pozostało 30% tak, żeby te
obszary mogły być zagospodarowane w taki sposób, aby to zagęszczenie nie było zbyt duże.
Opinie komisji5
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.

Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 448
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
6
przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze – podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

1

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w Zielonej
Górze - druk nr 432 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów – załącznik nr 2.4
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.424.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w
Zielonej Górze – załącznik nr 8.4
4
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 448 – załącznik nr 2.5
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
6
Uchwała nr XXXVII.425.2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze – załącznik nr 8.5
Protokół Nr XXXVII.2016 (kadencja 2015-2018)

str. 10

XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra – 30 sierpnia 2016 r.

3.6.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 449

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 4491, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Uzasadniał wskazując na wyświetlonej mapie – w
dniu 15 kwietnia 2014 roku Wysoka Rada przystąpiła do zmiany planu w tym obszarze. To są dwa
obszary. Jeden jest przy ulicy Batorego przy wjeździe do centrum Auchan i wzdłuż tego centrum. Drugi
obszar jest trochę wyżej – przy granicy starego miasta i ul. Batorego w kierunku Łężycy. Generalnie
zmiany planu dotyczą przede wszystkim zmiany funkcji obszarów i terenów, które obecnie były
wykorzystywane w jednej części pod teren zielony. Chcielibyśmy, aby ten zielony teren mógł być
zagospodarowany. Ten obszar jest zaznaczony na czerwono - są to dwa laski przy wjeździe do
Auchan i jest zainteresowanie, aby można było zlokalizować tam jakieś usługi. Oczywiście, tu
zabezpieczamy również interes tych mieszkańców, którzy mieszkają trochę wyżej w blokach. Tam
pozostawiamy obszar zielony, który jest pewną ochroną przed ruchem, który na ul. Batorego jest dość
duży. Na samej górze umożliwiamy działalność zakładu wulkanicznego i to powoduje, że te usługi
dalej mogą być wykonywane. W drugim obszarze jest wskazanie możliwości wybudowania kolejnych
budynków mieszkalnych, i tak, jak mówiłem, właściciel chciał zabudować 38% tego obszaru.
Zgodziliśmy się na 30%, aby gęstość zabudowy nie była zbyt wielka.
Opinie komisji2
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Z uwagi na zawieszenie się elektronicznego systemu wspomagania obrad i głosowań,
przeliczenia głosów i ustalenie wyników głosowania dokonali wiceprzewodniczący Rady Miasta
Głosowanie – druk nr 449
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie miejscowego planu
3
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze –
podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 3 głosy.

3.7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania
pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 452
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 4524, w imieniu
Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał …złożono projekt termomodernizacji budynków socjalnych do Urzędu Marszałkowskiego dot. dwóch
obiektów: Domu Kombatanta i budynku socjalnego Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich. W ramach
oceny Urząd Marszałkowski poprosił o doprecyzowanie zadań w naszym programie Plan gospodarki
niskoemisyjnej i w istniejącym działaniu 4.2.4 zmieniono beneficjenta na Miasto Zielona Góra, a
dopisano działanie 4.26 czyli termomodernizacja Domu Opieki Społecznej Dla Kombatantów w
Zielonej Górze. To jest cała zmiana.
Pytania
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – zmieniono beneficjenta z kogo?
1

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w
Zielonej Górze - druk nr 449 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów– załącznik nr 2.7
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.426.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana
Batorego w Zielonej Górze – załącznik nr 8.6
4
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 452 – załącznik nr 2.7
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Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – z Aeroklubu na Miasto Zielona Góra.
Opinie komisji
Projekt nie był opiniowany przez komisje – poinformował przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpił
do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 452
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona
1
Góra na lata 2014-2020” – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw –
0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

3.8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok
2017 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego - druk nr 453

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków
finansowych na realizację zadania inwestycyjnego - druk nr 4532 w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał - do 15 września
wojewoda ogłosił termin składania wniosków na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych i
powiatowych i będziemy składać na przyszły rok przebudowę ulicy Westerplatte. Stąd musimy dzisiaj
podjąć uchwałę zabezpieczającą 50% tych środków. To jest projekt na około 5 milionów złotych.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – ponieważ projekt uchwały nie był opiniowany przez
komisje, proszę Pana Prezydenta o przybliżenie zakresu tego planowanego remontu. Myślę, że ta
inwestycja jest ważna dla mieszkańców naszego miasta, więc warto, żeby Rada bliżej poznała te
plany.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk - jest to projekt na około 5 milionów złotych.
Przed dwoma laty został już wykonany projekt. Obecnie jest aktualizowany, zgodnie z wymogami
programu przebudowy dróg lokalnych. Ma więc też objąć przebudowę chodników, budowę ścieżki
rowerowej oraz oświetlenia. Wcześniej czekaliśmy ciągle na kolejkę, bo możemy złożyć tylko jeden
projekt rocznie, jako miasto o statusie powiatu do tego programu.
Pytania
Radny p. Mirosław Bukiewicz – proszę o uszczegółowienie, kiedy będzie ten remont, jak długo
będzie trwał, jakie będą trasy zastępcze, czy nie będzie dużej uciążliwości dla mieszkańców?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – w ostatnich latach udało się przebudować
dwie bardzo znaczące drogi – Szosę Kisielińską i Aleje Zjednoczenia, dobrej jakości i w dobrym
terminie i wydaje się, że nie spowodowało to nadmiernej uciążliwości. Teraz chcemy żeby ta
inwestycja została ukończona przed Winobraniem w przyszłym roku. Będziemy się starać
odpowiednio oznakować miasto, aby znaleźć drogi alternatywne.
Radny p. Kazimierz Łatwiński - chcę zapytać o przebieg ścieżki rowerowej, dlatego, że na
niektórych odcinkach ulicy Bohaterów Westerplatte wydaje się, że nie da się przeprowadzić ścieżki
tam gdzie są miejsca parkingowe, a z kolei są one potrzebne prowadzącym zakłady usługowe w
parterowych częściach budynków i mieszkańcom, bo, tak jak wszędzie, jest tu deficyt miejsc
parkingowych. Przebieg tej ścieżki rowerowej na pewno będzie przedmiotem zainteresowania

1

2

Uchwała nr XXXVII.427.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” – załącznik nr 8.7
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację
zadania inwestycyjnego - druk nr 453 – załącznik nr 2.8
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mieszkańców, gdyby miała ona likwidować miejsca parkingowe i obawiam się, ze nie znalazłoby to
akceptacji.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – staramy się znaleźć kompromis, ale chcę
powiedzieć, że po raz pierwszy od tego roku obecny rząd wprowadził nakaz, aby drogi rowerowe, przy
przebudowie dróg lokalnych, tam gdzie jest to możliwe, powstały. Jesteśmy na ostatnim etapie
rozmów ze Stowarzyszeniem Rowerem Do Przodu, aby znaleźć kompromis pomiędzy miejscami
parkingowymi a przebiegiem ścieżki rowerowej.
Radny p. Andrzej Brachmański – Panie Prezydencie, rozumiem, że uzgadnia Pan to ze
Stowarzyszeniem Rowerem Do Przodu, ale może by tak z kierowcami pouzgadniać, bo w mieście
zaczyna być niebezpiecznie. Myślę, że nie ma potrzeby, żeby w każdym miejscu, na każdej ulicy była
ścieżka rowerowa, zwłaszcza na ul. Bohaterów Westerplatte. W związku z tym pytanie, czy Pan
Prezydent jest w stanie uwzględnić również potrzeby kierowców i bezpiecznej jazdy w mieście Zielona
Góra?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – tak.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – Panie Prezydencie, czy przepisy, na które się Pan powołuje
nakazują, że koniecznie w pasie tej drogi musi być ścieżka rowerowa, tam gdzie zupełnie nie jest to
uzasadnione? Można przecież w sposób alternatywny taką ścieżkę prowadzić. Tam są ulice
równoległe – ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Chopina. Czy może Pan zaproponować rozwiązanie
alternatywne? Proszę o włączenie do procesu konsultacji zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli
lokali usługowych. Jak można wykluczać tak znaczące grupy społeczne z konsultacji i tylko z jedną
osobą uzgadniać warunki?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – po pierwsze, nie chciałbym, żeby zdarzyło
się tak, że pan wojewoda, którego Pan jest doradcą, w związku z tym, że nie będzie ścieżki
rowerowej, oceni nasz projekt tak, że nie zyska on dofinansowania. Wówczas przedsiębiorcy nie będą
zachwyceni, że ta droga nie będzie przebudowana. Po drugie, od wielu lat na tej sali mówicie o
znalezieniu alternatywnej drogi dla rowerzystów przez deptak. O tym się mówi, że rowerzyści jeżdżą
przez deptak i nie jest to zbyt bezpieczne, i że trzeba znaleźć alternatywną drogę dla nich.
Pamiętajmy, że do starówki dochodzi już wiele budowanych już ścieżek rowerowych i będą następne.
Natomiast rowerzyści muszą mieć szansę nie jechania deptakiem. Ulica Westerplatte w 60%
Opinie komisji
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – poinformował, że projekt uchwały nie był
przekazany do opinii żadnej z komisji z uwagi na to, że został złożony krótko przed terminem sesji.
Dyskusja
Radny p. Robert Górski – dyskutujemy o 10 miejscach parkingowych, które teoretycznie są w
strefie płatnego postoju, a od kilku lat nie ma tam żadnej formy pobierania opłaty i nigdy nie było, bo
sytuacja była taka, że przed budynkiem przychodni od zawsze był chodnik, na którym obowiązywał
zakaz zatrzymywania się i postoju, i około 10 kierowców, zazwyczaj są to te same osoby, przez cały
dzień tam parkują. To nie są pacjenci, czy osoby, które przychodzą tam załatwić jakąś sprawę, to są
samochody osób, które prowadza tam jakąś działalność lub pracują w tym budynku. Ciekawe jest to,
dlaczego nie pobiera się tam opłaty, przecież za tymi budynkami jest duży parking przy ZUS, są płatne
parkingi na ulicy Lipowej, Akacjowej, a to miejsce jest praktycznie przy deptaku i tam parkomatu nie
ma. Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami ugiął się przed jakim dziwnym lobby,
wysłupkował, ograniczając szerokość chodnika, w najwęższym miejscy jest 1,5 metra. W mieście
wojewódzkim, na główniej ulicy jest półtora metrowy chodnik. Przecież tam jest bardzo dużo pieszych i
jeśli ktoś jedzie na wózku inwalidzkim, czy idzie matka z wózkiem, to muszą czekać i się
przepuszczać, bo dla 10 osób, które chciały cały dzień za darmo tam parkować, zrobiono ukłon.
Uważam, że te miejsca parkingowe są do likwidacji, bo nie służą wszystkim, którzy chcieliby tam
zaparkować. Proszę zapytać po drugiej stronie tej ulicy, bo tam też były pomysły, żeby robić miejsca
parkingowe, co ma do powiedzenia właściciel Gospody u Szwejka. Czy chce mieć ogródek piwny, czy
chce mieć 3 miejsca parkingowe? Myślę, że jednak bardziej mu się opłaca ogródek piwny. To jest
reprezentacyjna ulica i stawianie samochodów po jednej i po drugiej stronie nie służy temu, żeby ta
ulica wyglądała ładnie. Nie zgodzę się z radnym Brachmańskim, że budowanie drogi dla rowerów
spowoduje tam jakieś zagrożenie. Zagrożenie powodują tam teraz samochody, które włączają się do
ruchu z quasi parkingu równoległego. I to jest stwarzanie zagrożenia, a nie budowa wydzielonej drogi
dla rowerów, czy wydzielonych pasów rowerowych. Przy odrobienie dobrej woli droga dla rowerów z
pasami rowerowymi może powstać od początku do końca, czyli od skrzyżowania z ul. Kupiecką po
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Rondo Maćkowiaka. Miejsce jest, tylko trzeba znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Na pewno nie jest
dobrym pomysłem rozszerzanie miejsc parkingowych, bo nie spowodują, że więcej klientów będzie
parkowało, bo to jest problem, ze właściciele, czy pracownicy przyjeżdżają do tych lokali dużo
wcześniej i stoją tam od godziny ósmej do osiemnastej. To jest problem. Chyba, że zrobimy tam strefę
płatnego parkowania, ale, to co Prezydent Kaliszuk powiedział, że najnowsze zalecenia rządu Prawa i
Sprawiedliwości są takie, że przy tak dużych inwestycjach mają powstawać rozwiązania rowerowe. I
tendencją ogólnokrajową, to co robi Wrocław, Warszawa, Poznań i inne miasta wojewódzkie, jest to,
że ruch samochodowy w centrach miast się ogranicza, a Państwo próbujecie robić coś odwrotnego,
czyli zachęcać ludzi, żeby wjeżdżali samochodami do centrum i powodowali jeszcze większe korki.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – proszę o uściślenie, bo pan prezydent Kaliszuk mówi o
przepisach, pan radny Robert Górski mówi o zaleceniach. Jeżeli to są zalecenia, to nie mają
charakteru bezwzględnie obowiązującego, tylko są ogólną wytyczną. Nie chcę tu prowadzić
ideologicznego sporu nt. przewagi roweru nad samochodem, czy odwrotnie, i nie wnioskuję również o
dodatkowe miejsca parkingowe, natomiast proszę o niepozbawianie mieszkańców i klientów lokali
usługowych w parterach budynków istniejących miejsc parkingowych, aby w imię ideologii rowerowej
nie niszczyć żywej tkanki i funkcjonalności tej ulicy, ponieważ będą głosy sprzeciwu – tego jestem
pewien. Jestem zwolennikiem znalezienia możliwości zwężenia chodnika, bo ruch pieszy na ul.
Bohaterów Westerplatte jest nieco mniejszy niż kiedyś. Być może to jest rozwiązania, aby kosztem
szerokości chodnika poprowadzić ścieżkę rowerową, lub tam gdzie można, poprowadzić ją ciągiem
alternatywnym. Takie alternatywne możliwości, jak chociażby na ciągu pieszo-jezdnym na ul. Chopina,
czy też na tym odcinku, gdzie ta ulica nie jest ulicą tylko jezdną. Jeżeli pan Górski chce się podzielić
swoją wiedzą, to zapraszam do rozmowy. Traktujmy się poważnie – są jeszcze inne środowiska i
grupy społeczne, które mają prawo interesować się organizacją ruchu na tej ulicy.
Radna p. Bożena Ronowicz – uważam, że miejsca parkingowe utworzone przez spółdzielnię
lekarska zostały utworzone sztucznie i najlepszym dowodem na to są wysokie krawężniki przy tym
chodniku. To nie jest wjazd na parking samochodowy, tylko na chodnik, który został w tej chwili
ogrodzony. I akurat w tym względzie podzielam zdanie radnego Górskiego, że nowoczesne
projektowanie traktów drogowych powinno zapewnić w miastach zarówno miejsca do poruszania się
samochodów, rowerów i pieszych. Ulica Westerplatte jest taka, że mimo trudnych warunków
ograniczających przez kamienicę, domy, można ją jeszcze dostosować do tych trzech funkcji – dla
pieszych, rowerów i samochodów. Te tendencje, które tutaj akurat prezydent reprezentuje, w zakresie
koncepcji przygotowania tej ulicy do remontu, ja absolutnie popieram. Natomiast nie popieram tego,
aby konsultacje odbywały się tylko z jedną stroną, z jedna osobą. Zresztą w statucie stowarzyszenia
„Rowerem do Przodu”, Panie Robercie, jest, że wszelkie uzgodnienia, które Pan podpisuje, powinny
być również potwierdzone przez inną osobę ze stowarzyszenia – z zarządu czy komisji rewizyjnej, nie
pamiętam w tej chwili. I na przykład porozumienie, które Pan podpisał z prezydentem przed wyborami
samorządowymi na tą kadencje rady, jest nieważne, bo…Jest w statucie, że jednoosobowo żadnych
porozumień Pan nie powinien podpisywać i to musi Pan uporządkować, jeżeli chce Pan mieć jakąś
rację w zarządzaniu ścieżkami rowerowymi. Zresztą to jest porażka również, bo przypomnę, że za 30
milionów…Wybrana została firma, które nie zrealizuje nam ścieżek w tym roku.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – wydaje mi się, że rozmawiamy tutaj o zrównoważonym rozwoju
Zielonej Góry. Zrównoważony rozwój powinien zapewniać rozwój i ścieżek rowerowych, o które w
naszym mieście akurat solidnie dbamy i warto, aby zostały dokończone. Po prostu, jeżeli jest ta
ścieżka, to żeby ona gdzieś prowadziła, a nie do martwego punktu, gdzie jest ściana. Nie
zapominajmy o pieszych, którzy też mają swoje prawa, bo zapominamy, że nie wszyscy jeżdżą
rowerami. Dlatego ciągi piesze powinny mieć odpowiednią szerokość i być odpowiedniej jakości. Nie
zapominajmy o tym. Również dążymy do tego, aby mieć w naszym mieście niskoemisyjne autobusy.
To powinno rozwiązać część problemów, bo myślę, że te niskoemisyjne autobusy nie będą
zanieczyszczały naszego miasta i spowodują również to, że mieszkańcy chętniej będą się nimi
przemieszczali. Nie możemy również zapominać o tym, że znaczna część mieszkańców jest jednak
przywiązana do samochodów, a samochody muszą gdzieś parkować. I dochodzimy do problemu
parkingów. I tu wspomnę, że chyba od 8 lat mówię o potrzebie budowy parkingów wielopoziomowych.
Bo nie może być tak, że właściciel samochodu nie ma gdzie go zaparkować. Wydaje mi się, że albo
wprowadzimy zakaz parkowania samochodów w centrum, jak to się dzieje w wielu miastach albo
będziemy zmuszeni budować parkingi wielopoziomowe, ponieważ cześć mieszkańców nie będzie
mogła znaleźć miejsca parkingowego. Doskonale wiemy, że w poprzednich latach tych samochodów
było mniej i parkingi przed blokami nie spełniają już swojej funkcji gdyż jest ich po prostu za mało.
Koniecznie mieszkańcyy powinni mieć co najmniej dwa miejsca, a nawet tyle miejsc parkingowych, ile
osób mieszka w danym mieszkaniu. I to zapewniłoby zrównoważony rozwój w naszym mieście.
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Radny p. Robert Górski – przypomnę, że tam nie parkują mieszkańcy, którzy są klientami tych
instytucji, tylko osoby, które przyjeżdżają tam do pracy, tak że o żadnym ożywianiu, Panie Kazimierzu,
nie ma mowy. Bo samochód, który stoi tam przez cały dzień, tego miejsca nie ożywia. To miejsce
będzie ożywione, jeśli będą się tam poruszali piesi i rowerzyści. Pan powiedział, że trzeba ożywić to
miejsce, a na pewno tolerowanie tego dzikiego parkingu, o którym pani Ronowicz wspomniała, nie jest
ożywianiem. Bo jeśli samochód stoi przez pół dnia w miejscu, to on tego miejsca nie ożywia. Umówmy
się. Ulica ma być przyjazna dla pieszych, rowerzystów, transportu zbiorowego plus taksówki i
motocykliści. W tej chwili to, co widzimy nawet na zdjęciach satelitarnych, to jest dominacja
samochodów. Tutaj jest mało przejść dla pieszych, którzy muszą dochodzić do kolejnych skrzyżowań
aby przejść na drugą stronę tej ulicy. Przydałoby się na pewno przejście na wysokości Topazu, żeby
komunikacja piesza była sprawna i ludzie nie musieli chodzić dookoła. W tej chwili są dyskryminowani
na pewno piesi, również poprzez zalegalizowanie tego dzikiego parkingu przy zwężeniu chodnika do
półtora metra. Przypomnę, że jest to jedna z głównych ulic i w Polsce naprawdę takich rzeczy się nie
robi. Ponadto nie ma w tej chwili nic dla rowerzystów, którzy są totalnie dyskryminowani, nie ma
żadnych rozwiązań dla rowerzystów, rozwiązania dla komunikacji miejskiej też nie są dla nich
przyjazne. Zatoki autobusowe, które są przy dawnym PZU to błąd przy takim natężeniu ruchu
autobusowego. Autobusy powinny zatrzymywać się na prawym pasie. I tak się robi na całym
Zachodzie i tak się robi przy remontach nowych ulic w miastach wojewódzkich w naszym kraju. Nie
może być tak, że będziemy remontować reprezentacyjną ulicę nie uwzględniając wszystkich
uczestników ruchu. To, co Pan mówi, że jest ulica Chopina. Ulica Chopina jest jednokierunkowa.
Jeżeli nie zrobimy tam parkowania równoległego, to nie ma tam szansy na zrobienie tam kontra-ruchu
rowerowego. Pan o tym wie, jako doradca wojewody, na pewno się Pan na komunikacji przecież zna.
Przecież ci rowerzyści, którzy będą przejeżdżali przez ul. Bohaterów Westerplatte, nie jeżdżą tam, bo
lubią jeździć, część z nich będzie chciała skorzystać z tych wszystkich punktów usługowych. Przecież
to bez różnicy, czy ktoś przyjeżdża sobie do działającej firmy na rowerze, pieszo, czy samochodem.
Jeżeli nie stworzymy warunków dla rowerzystów, to oni tam nie będą jeździli. Będą jeździli deptakiem i
osoby prowadzące tam działalność gospodarczą nie przyciągną rowerzystów. Tak samo, jeżeli ta ulica
nadal będzie zdominowana przez samochody i miejsc parkingowych stworzymy jeszcze więcej, a
żeby to zrobić, to trzeba po stronie od deptaka zlikwidować pas zieleni – usunąć trawnik i wyciąć
drzewa, aby zrobić jak najwięcej miejsc parkingowych. Pozbawiamy więc kolejnych klientów osoby
prowadzące tam działalność gospodarczą. Jeżeli miejsca parkingowe będą po jednej i po drugiej
stronie, to będą stali tam pracownicy, a na pewno nie klienci. Jeszcze przypomnę, że przed
przychodnia jest nawet taki bezczelny właściciel baru, który sobie ustawia słupki – pachołki,
rezerwując miejsca. Miała się nim zająć Straż Miejska. Raz przyjechali – oni wolą spać w lesie niż
rozwiązywać problemy. Nie przy Topazie, tam są słupki z łańcuchami. Przy głównym wejściu do
przychodni, na środku tego budynku. Tam są pachołki – można w tej chwili pójść i zobaczyć. Jest to
świetna okazja, żeby w końcu zrobić główną ulicę przy centrum, która będzie przyjazna dla pieszych,
dla komunikacji miejskiej i dla rowerzystów. Trzeba skończyć z dominacja samochodów w tym
miejscu, bo te które teraz stoją przed przychodnią, to przez wiele lat nie mogły tam stać. Zrobiono
powiatyzację tej ulicy, ustawiono te białe słupki, które nie pasują do tej ulicy ani do elewacji budynku,
ani do charakteru tej ulicy. I te miejsca parkingowe są zdecydowanie do zlikwidowania, tym bardziej,
że nie ma tam parkomatu i obowiązuje strefa płatnego postoju i Miasto na tych miejscach
parkingowych nie zarabia.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – Panie Kazimierzu, ja proszę, żeby się Pan
nie obrażał. Ja rozumiem, że Pan jest krótko doradcą wojewody, więc prosiłbym, żeby się Pan
przyjrzał zasadom przyznawania środków na program przebudowy dróg lokalnych. Jasno mówią, że
przechodzą te, które dostaną najwięcej punktów. Projektów jest zwykle trzy razy więcej niż
dostępnych środków. Tracimy punkty za to, że jesteśmy poniżej średniej, jeśli chodzi o dochód na
mieszkańca w województwie. To jest oczywiste. To zostało wprowadzone i jest niekorzystne. Tracimy,
ponieważ nie leżymy na terenie jakiegoś powiatu, a każda droga realizowana dzisiaj poza nami i poza
Gorzowem jest w układzie partnerstwa finansowego, czyli Kożuchów dodaje do powiatu
nowosolskiego i za to są kolejne, dodatkowe, punkty. I nie stać nas na tracenie kolejnych punktów za
to, że nie dostosowujemy się do wytycznych związanych z dostosowaniem przebudowywanej drogi do
potrzeb rowerzystów. Nie stać nas, bo może się okazać, że znajdziemy się poza pulą inwestycji, na
które środki zostały przyznane. I powiedziałem, że ten kompromis będzie, natomiast dzisiaj, myśląc o
ożywieniu tego miejsca. Musimy go przede wszystkim dostosować do osób pieszych i rowerzystów,
którzy tez są klientami. Przypominam, były też apele wielokrotne, żeby rowerzyści nie jeździli
deptakiem, a niestety nie mają dzisiaj innej możliwości przejechania przez śródmieście. Pani Bożeno,
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd stowarzyszenia „Rowerem do Przodu”
podpisał, zgodnie z prawem, prezes stowarzyszenia Robert Górski. Nie jest prawdą, że Miasto straciło
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30 milionów złotych na ścieżki rowerowe. Miasto podpisało umowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w
zeszłym roku z firmą, która w międzyczasie przeszła w stan upadłości. Firma ta miała do końca tego
roku zrobić projekty wraz z pozwoleniami, a w przyszłym roku realizować te inwestycje. Ponieważ
znalazła się w stanie upadłości, doszliśmy do porozumienia, że ta umowa zostanie rozwiązana za
zgodą obu stron na poziomie pozwoleń na budowę, a więc w grudniu tego roku. Nie straciliśmy ani
złotówki i nie straciliśmy ani miesiąca – ścieżki rowerowe miały być budowane w przyszłym roku i
będą w przyszłym roku budowane. W tym roku miał być zakończony etap „zaprojektuj”, a nie
rozpoczęty etap „wybuduj”. W grudniu będzie rozpisany przetarg na realizację ścieżek rowerowych na
podstawie pozwoleń, które w tym roku uzyskamy. Trzecia rzecz – prezydent podpisał to porozumienie
ze stowarzyszeniem „Rowerem do Przodu”. Jest z tego porozumienia zadowolony. Między innymi
dzięki działaniom stowarzyszenia „Rowerem do Przodu” tunel pod torami przy dworcu, który będzie
zrealizowany w 100% ze środków PKP PLK będzie obejmował ścieżkę rowerową w tunelu oraz
podjazdy serpentynowe z jednej strony, a pochylniowe z drugiej. Rowerzyści, m. in. dzięki naciskom
stowarzyszenia uzyskają bezpieczny przejazd z północy na południe naszego miasta.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – nie jest moją intencją wchodzić w spór dotyczący krótkiego
odcinka przy budynku spółdzielczości lekarskiej, bo być może wystarczy ustawić tam parkometry. A
jeżeli rzeczywiście nie da się inaczej poprowadzić ścieżki rowerowej, to być może trzeba rozważyć
jakaś decyzję. Chodzi mi o cały, kilometrowy, przebieg ul. Bohaterów Westerplatte, gdzie jest duża
liczba miejsc parkingowych, które z roku na rok są coraz rzadziej zwalniane i bez przerwy jest tam
rotacja samochodów i prawie cały czas te miejsca są zajęte - w dzień i w nocy. One są potrzebne
mieszkańcom. Nie chcę powtarzać ile razy mnie, jako radnego, mieszkańcy informowali o
problemach, że ktoś z dzieckiem pod dom nie może podjechać itd. Na to zwracam uwagę, że są
miejsca wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte, gdzie są puste trawniki, np. koło ZHP, które można
dobrze wykorzystać na ścieżkę rowerową. Są szerokie chodniki. Trzeba pamiętać, że na ul. Chopina
działaniem stowarzyszeń rowerzystów…, był wtedy oficer rowerowy pan Stadniczuk, który wywalczył
kontra-pas na ul. Chopina. To jest w odległości 25 m od ul. Westerplatte. To jest być może kwestia
poprowadzenia ścieżki rowerowej przez trawniki skweru, który jest za ul. Ułańską. Szukajmy
alternatywnych rozwiązań, a nie najprostszych, które polegają na zlikwidowaniu miejsc parkingowych.
To, co się proponuje to tylko odtworzenie stanu technicznego tej ulicy. Tak naprawdę, żeby
zrealizować politykę otwartości dla środowisk rowerowych, to ul. Westerplatte z całym systemem dróg
towarzyszących, sąsiednich, powinna mieć jakąś zmianę organizacji ruchu – np. mówi się, że jeden
kierunek ruchu w jedną stronę i drugi w drugą. I wtedy można szukać idealnych rozwiązań również dla
ruchu pieszego i rowerowego. Natomiast w tej chwili, my tak naprawdę będziemy odtwarzać.
Rozumiem, że jest problemem zdobywanie tych punktów, ale być może można dostać punkty za
dobre poprowadzenie równoległe ścieżki rowerowej – 50 metrów od tej ulicy. Szkoda, że nie, ale nie
na wszystko mamy wpływ. Ale chodzi mi o ideę mojego wystąpienia. Nie chcę wchodzić w spór dot.
fragmentu ulicy pod spółdzielczością lekarską - być może panowie radni Brachmański i Górski mają
rację. Ale, jak się weźmiemy za likwidację miejsc parkingowych pod ścieżkę rowerowa i ludzie to
zobaczą, to będzie bardzo duże niezadowolenie. Tylko to chciałem powiedzieć, a Państwo możecie
iść na przekór mieszkańcom – to Państwa decyzja.
Radna p. Bożena Ronowicz – powtórzę, że bardzo mi zależy, aby na terenie naszego miasta
powstała sieć ścieżek rowerowych, która przede wszystkim łączyłaby zakłady pracy, szkoły i instytucje
publiczne, aby można było do tych miejsc dojechać. I jeżeli trwa przebudowa infrastruktury drogowej,
to żeby to miejsce dla pieszych i rowerzystów jednak zostało uwzględnione. Co do parkingów –
jeszcze raz zwrócę uwagę, że w okolicy ul. Westerplatte, przy dawnym Topazie – teraz ten bar się
nazywa X-Demon znajduje się parking, który w tej chwili jest niewykorzystany. Nie wiem, czy to jest
dzierżawione od Miasta, czy to należy do tej dyskoteki, w każdym razie od jakiegoś czasu widzę, że
00
ten parking jest pusty, tzn. jest zajęty, jak jest dyskoteka, natomiast w godzinach pracy miasta, od 7 00
18 , w zasadzie bez problemu na tym parkingu można znaleźć miejsce i po zapłaceniu korzystać.
Być może należałoby przywrócić ten parking Miastu i tam zrobić jakieś miejsca parkingowe płatne, czy
na bony dla mieszkańców, czy pracowników, w tej części miasta. Natomiast nie chcę kontynuować
dyskusji, którą wywołałam, wkładając kil w mrowisko, dotyczącej reprezentacji stowarzyszenia.
Zarówno Pan, panie Prezydencie Kaliszuk, jak i pan radny Górski, nie macie racji. Mam otwarty statut
stowarzyszenia – kto może reprezentować i w jakim zakresie. I nie ma mowy o żadnych
pełnomocnictwach. To porozumienie nie ma żadnego znaczenia, można wyrzucić do śmieci. Ani
prezydent nie musi się z tym liczyć, ani Pan, Panie Górski nie musi się liczyć, bo nie ma znaczenia to
porozumienie. Natomiast jeszcze raz boleję, ze w tym roku nie powstanie ani jeden kilometr ścieżek
rowerowych i w przyszłym również nie powstanie.
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Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 453
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie wyrażenia woli
zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania
1
inwestycyjnego – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

3.9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 - druk nr 454

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Zielona Góra na lata 2016 – 2022 - druk nr 4542 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca
Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał - po uzgodnieniach z Urzędem
Marszałkowskim okazało się, że będziemy mogli objąć monitoringiem cały teren objęty gminnym
programem rewitalizacji a więc całe śródmieście i Dolinę Gęśnika pod warunkiem, że do tego
programu dopiszemy to zadanie jako zadanie dodatkowe. Dlatego dzisiaj jest ta uchwała. Zostanie to
wpisanie poddane ocenie przez Urząd Marszałkowski i w końcu października będziemy mogli,
składając projekt rewitalizacji miasta obejmujący m. in. Dolinę Gęśnika, Park Winny, Plac Teatralny,
Plac Matejki i plac przy Filharmonii, też dołożyć tam cały monitoring Śródmieścia i Doliny Gęśnika z
centrum zarządzania umiejscowionym przy straży pożarnej, a więc przy Wydziale Zarządzania
2
Kryzysowego. Tam będzie odpowiednie miejsce zaadoptowane, pomieszczenie 80 m .
Pytania
Radny p. Paweł Wysocki – jaka jest przewidywana kwota?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk - jesteśmy na etapie aktualizacji programu
funkcjonalno-użytkowego, ponieważ koncepcję mieliśmy sprzed czterech lat. Sądzimy, że jest to
kwota 1– 1,5 mln zł.
Opinie komisji
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że projekt nie był kierowany do
komisji.
Dyskusja
Radny p. Zbigniew Binek – czy w związku z tym monitoringiem będą nowe miejsca pracy?
Radny p. Andrzej Brachmański – projekt uchwały mówi, tak: Uznaje się za celowe przystąpienie
do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 w zakresie
dotyczącym wykazu przedsięwzięć dopuszczalnych. W uzasadnieniu jest też, że w zakresie dot.
wykazu przedsięwzięć dodatkowych. Czy my nie możemy pisać ludzkim językiem? Jeżeli jest to
uchwała, której celem jest rozszerzenie programu rewitalizacji o monitoring, to czy nie można tego po
prostu napisać? Jest to po prostu fatalna nowomowa. Prosiłbym żeby uchwały były zrozumiałe
również dla mieszkańców.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – generalnie chodzi o to, że składamy
projekt w końcu października. Mogliśmy rozszerzać normalnym trybem gminny program rewitalizacji.
Proces konsultacji i cały proces uzgodnień zająłby ok. 4 – 5 miesięcy. Mogliśmy skorzystać z
ustawowego zapisu, a więc rozszerzenia o przedsięwzięcia dodatkowe, nazwane w uchwale
dopuszczalne. Nie ma wówczas potrzeby przeprowadzania konsultacji. Temat monitoringu uważam,
nie jest kwestią, którą należy dalej konsultować, ponieważ od wielu lat jest to oczekiwanie społeczne.
Zawsze mówiliśmy, że jak tylko będą środki unijne, natychmiast o nie wystąpimy. One się pokazały,
korzystamy z zapisu ustawowego, poszerzamy o dopuszczalne, czyli krótką ścieżką idziemy tak, żeby
do końca października mieć to zaakceptowane i móc realizować projekt w roku przyszłym.
1

2

Uchwała nr XXXVII.428.2016 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych
na realizację zadania inwestycyjnego – załącznik nr 8.8
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 –
2022 - druk nr 454 – załącznik nr 2.9
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Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – zgłosiłem się celem wyjaśnienia, po części
zgadzając się z wystąpieniem radnego Brachmańskiego. Mechanizm, jest prosty. To jest ta
nomenklatura średnio zrozumiała, ale wprowadzona w przepisach ustawowych. I nimi trzeba się
posługiwać. Nieznajomość prawa szkodzi. Powinniśmy znać ustawę o rewitalizacji i wiedzieć, co to są
przedsięwzięcia dopuszczalne. Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem i nie mam
bladego pojęcia, przyznaję się. Niestety ten mechanizm nieznajomości prawa i jego konsekwencji
dawno przestał działać przy tym natłoku regulacji. Natomiast z drugiej strony obowiązuje niestety
mechanizm, który zabrania powtarzania w aktach prawa miejscowego regulacji ustawowych.
Gdybyśmy chcieli nawet ze względów informacyjnych, co uważam jest postulatem jak najbardziej
słusznym, wyjaśnić i przepisać ustawę, to w tym momencie interweniuje wojewoda, który stwierdza, że
jest to niezgodne z prawem. Kółko się zamyka. Akty, które przyjmujemy służyć mają przede wszystkim
mieszkańcom i mają być zrozumiałe.
Radny p. Andrzej Brachmański – przy tym co się dzieje mieszkańcy tracą w ogóle wiedzę co my
uchwalamy, efekt jest taki, że wzrasta nieufność do władzy i przedstawicieli. Na przykładzie akurat tej
uchwały trzeba się starać żeby były one w miarę czytelne również dla tych, co się na prawie nie znają i
do lexa dostępu nie mają.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 454
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022 – podjęła
jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.

3.10.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 druk nr 433A

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr
433A1, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk
omawiając pisemne uzasadnienie dołączone do projektu uchwały.
Opinie komisji2
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 433A
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniająca uchwałę budżetową
3
Miasta Zielona Góra na rok 2016 – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 18
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głosów.

Przewodnictwo obrad p. Adam Urbaniak przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta
p. Tomaszowi Sroczyńskiemu.

1

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 433A – załącznik nr 2.10
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.430.2016 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 – załącznik nr 8.10
2
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3.11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta
Zielona Góra - druk nr 434A

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr
434A1,w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk.
Stwierdził, że jest to konsekwencja przyjętej przed chwilą uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.
Opinie komisji2
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński wobec braku pytań i zgłoszeń do
dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 434A
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą Wieloletnią prognozę
3
finansową Miasta Zielona Góra – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 16
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.

3.12.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego - druk nr 435

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu
terytorialnego - druk nr 4354, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta
p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniając stwierdził, że jest to właśnie jeden z elementów, o którym mówił
przy ul. Westerplatte. Gminy wzajemnie udzielają sobie wsparcia po to, żeby uzyskać większą ilość
punktów przy schetynówkach. Miasto Kożuchów dało nam do przebudowy drogi powiatowej Kiełpin Jarogniewice-Radwanów, my dajemy do ich dróg. To jest w budżecie i się bilansuje wzajemnie.
Opinie komisji5
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński wobec braku pytań i zgłoszeń do
dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 435
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XXXVII.432.2016 w sprawie
6
udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego – podjęła
większością głosów. Wyniki głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 0
głosów.

3.13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli - druk nr 436

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli - druk nr 4367, w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak. Uzasadniając projekt stwierdziła, że
1

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 434A – załącznik nr 2.11
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.431.2016 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – załącznik nr 8.11
4
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 435 –
załącznik nr 2.12
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
6
Uchwała nr XXXVII.432.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego –
załącznik nr 8.12
7
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli - druk nr 436 – załącznik nr 2.13
2
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celem uchwały jest przede wszystkim uporządkowanie stanu prawnego przez zastąpienia dwóch
uchwal obowiązujących na terenie Miasta Zielona Góra i na obszarze b. Gminy Zielona Góra w jedną
obowiązującą na terenie połączonego miasta.
Opinie komisji1
−

Komisja Edukacji i Wychowania – na wniosek radnych z Klubu Radnych PiS, komisja nie
opiniowała projektu, poinformował przewodniczący Komisji p. Grzegorz Hryniewicz.

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował również o innych opiniach: OPZZ –
opinia negatywna, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych – nie wydały opinii. Po czym
wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 436
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
2
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli –
podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 5 głosów.

3.14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
- druk nr 437
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 4373, w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak. Uzasadniała – uchwała porządkuje
stan prawny poprzez zastąpienie dwóch uchwał obowiązujących odpowiednio na terenie Miasta
Zielona Góra i na obszarze b. Gminy Zielona Góra w jedną obowiązującą na terenie połączonego
miasta.
Opinie komisji4
−

Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował również o innych opiniach: OPZZ –
opinia negatywna, więcej opinii nie mamy. Po czym wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 437
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych
5
Zielona Góra – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 18
wstrzymujących – 0 głosów.

sprawie zasad udzielania i
zajęć nauczycielom, którym
prowadzonych przez Miasto
głosów, przeciw – 0 głosów,

1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Uchwała nr XXXVII.433.2016 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu na nagrody dla nauczycieli – załącznik nr 8.13
3
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona
Góra - druk nr 437 – załącznik nr 2.14
4
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
5
Uchwała nr XXXVII.434.2016 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Zielona Góra – załącznik nr 8.14
2
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3.15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 438
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do
Pracy w Zielonej Górze i włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w
Zielonej Górze - druk nr 4381, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta
Miasta p. Wioleta Haręźlak. – Z dniem 1 września 2016 roku tworzy się jednostkę budżetową pod
nazwą „Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Zawodowej w Zielonej Górze”
(„gimnazjum”) z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66.
Opinie komisji2
−

Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna
Dyskusja

Radny p. Mirosław Bukiewicz – prosiła o wyjaśnienie mieszkańcom i uczniom, po co tworzymy
nowe gimnazjum, ponieważ gimnazja mają ulec likwidacji?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak – gimnazjum tworzymy na wniosek OHP, aby
w szkole na ul. Botanicznej mogła się uczyć młodzież, która zdobywając wiedzę ogólnokształcącą
jednocześnie uczy się konkretnego zawodu. Nie ma jeszcze dzisiaj żadnej ustawy, która zmieniałaby
system oświatowy. To są zapowiedzi, które maja być, natomiast do końca września nie wiemy czy te
wszystkie zmiany o których słyszymy będą obejmowały tego typu gimnazja, które dedykowane są
uczniom, którzy mają trudności z adaptacją, którzy mają specyficzna sytuacje życiową i którzy
wymagają takiej szczególnej uważności.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński wobec braku kolejnych zgłoszeń do
dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 438
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum nr
15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i włączenia szkoły do Zespołu
3
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 2 głosy.

3.16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze - druk nr 439

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do
Pracy w Zielonej Górze - druk nr 4394, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca
Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak. – Jest to konsekwencja wcześniej przyjętej uchwały, czyli
nadanie statutu Gimnazjum nr 15.
Opinie komisji5
−
−

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

Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował również o innych opiniach:
Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – opinia pozytywna z dn. 18 sierpnia 2016 r.
po czym wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
1

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i
włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - druk nr 438 – załącznik nr 2.15
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.435.2016 w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej
Górze i włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – załącznik nr 8.15
4
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze druk nr 439 – załącznik nr 2.16
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
2

Protokół Nr XXXVII.2016 (kadencja 2015-2018)

str. 21

XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra – 30 sierpnia 2016 r.

Głosowanie – druk nr 439
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania statutu
1
Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze – podjęła
większością głosów. Wyniki głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących – 3
głosy.

3.17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych
w Zielonej Górze - druk nr 440

Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze
- druk nr 4402, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta
Haręźlak. - W celu realizacji zadań instytucjonalnej pieczy zastępczej w Zielonej Górze z Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego wyodrębnia się
placówki opiekuńczo-wychowawcze pod nazwami: 1) „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w
Zielonej Górze”; 2) „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Zielonej Górze”.
Opinie komisji3
−

Do Spraw Rodziny – opinia pozytywna

Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował również o innych opiniach:
Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – opinia pozytywna. Po czym wobec braku
pytań i zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 440
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie wyodrębnienia placówek
4
opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze – podjęła większością głosów. Wyniki
głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.

3.18.

Podjęcie uchwały w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5
w Zielonej Górze - druk nr 441

Projekt uchwały w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze druk nr 4415, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta
Haręźlak. W uzasadnieniu stwierdziła, że jest to konsekwencja przyjętej przed chwilą uchwały.
Opinie komisji6
−
−

Do Spraw Rodziny – opinia pozytywna.
Statutowo-Regulaminowa – opinia pozytywna.

Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował również o innych opiniach:
Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – opinia pozytywna. Po czym wobec braku
pytań i zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.

1

Uchwała nr XXXVII.436.2016 w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w
Zielonej Górze – załącznik nr 8.16
2
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze - druk nr 440 – załącznik
nr 2.17
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
4
Uchwała nr XXXVII.437.2016 w sprawie wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze – załącznik
nr 8.17
5
Projekt uchwały w sprawie 1 statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 441 – załącznik nr
2.18
6
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
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Głosowanie – druk nr 441
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie statutu placówki
1
opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania:
za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

3.19.

Podjęcie uchwały w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6
w Zielonej Górze - druk nr 442

Projekt uchwały w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze druk nr 4422,w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta
Haręźlak. W uzasadnieniu stwierdziła, że jest to konsekwencja przyjętej wcześniej uchwały.
Opinie komisji3
−
−

Do Spraw Rodziny – opinia pozytywna.
Statutowo-Regulaminowa – opinia pozytywna.

Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował również o innych opiniach:
Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – opinia pozytywna. Po czym wobec braku
pytań i zgłoszeń do dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 442
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie statutu placówki
4
opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze – podjęła większością głosów. Wyniki
głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

3.20.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy
przystani rzecznych - druk nr 443

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani
rzecznych - druk nr 4435, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta
p. Krzysztof Kaliszuk. Uchwała jest konsekwencją wcześniej podpisanego porozumienia o budowie
przystani na Odrze. Ma być ich 10, nasza będzie wybudowana przy sołectwie Krępa, o wartości ok.
600 tys. zł. Nasz udział, to maksymalnie 10.300 zł i o tym mówi porozumienie.
Opinie komisji6
−

Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński wobec braku pytań i zgłoszeń do
dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.

1

Uchwała nr XXXVII.438.2016 w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze – załącznik nr
8.18
2
Projekt uchwały w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze - druk nr 442 – załącznik nr
2.19
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
4
Uchwała nr XXXVII.439.2016 w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze – załącznik nr
8.19
5
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych - druk nr 443 –
załącznik nr 2.20
6
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
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Głosowanie – druk nr 443
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia
1
międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania:
za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

3.21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach
administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 444
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta
Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 4442, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał – na terenie Lubuskiego Parku
Technologiczno-Przemysłowego została ze środków poprzedniej perspektywy LRPO wybudowana
droga. Nadajemy tej drodze status drogi publicznej, aby inwestorzy mieli bezpośredni dostęp do drogi
publicznej, co jest konieczne aby można było tam przeprowadzić inwestycje.
Opinie komisji3
−

Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński wobec braku pytań i zgłoszeń do
dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 444
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie zaliczenia dróg
przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg
4
gminnych – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

3.22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych
operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra - druk nr 445
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i
przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Miasto Zielona Góra - druk nr 4455, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej p. Krzysztof Sikora. W
uzasadnieniu stwierdził, że uchwała jest konsekwencją procesu połączenia miasta z gminą,
zwiększonej ilości dróg i tym samym zwiększenia ilości przystanków, które są w posiadaniu miasta.
Zachodzi tym samym konieczność aktualizacji i zmiany uchwały. Tu zgłosił autopoprawkę dot.
numeracji paragrafów. Paragraf oznaczony, jako 4, powinien mieć nr 3, a pozostałe otrzymują kolejną
numerację.
−

Opinie komisji6
Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna

1

Uchwała nr XXXVII.440.2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych –
załącznik nr 8.20
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii
dróg gminnych - druk nr 444 – załącznik nr 2.21
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
4
Uchwała nr XXXVII.441.2016 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra
do kategorii dróg gminnych – załącznik nr 8.21
5
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra - druk nr 445
– załącznik nr 2.22
6
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
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Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński wobec braku pytań i zgłoszeń do
dyskusji przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały z autopoprawką.
Głosowanie – druk nr 445 z autopoprawką (przenumerowanie paragrafów)
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad
1
korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra –
podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących
– 0 głosów.
Przewodnictwo obrad ponownie przejął Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak.

3.23.

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra - druk nr 446

Projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra - druk nr 4462, w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej p. Krzysztof Sikora.
– Konsekwencja podjętej przed chwilą uchwały jest obecna uchwała. Wprowadzone przystanki
musimy objąć obowiązującą w mieście opłatą za ich korzystanie.
Pytania
Radny p. Kazimierz Łatwiński – jak to będzie skutkowało dla przewoźników korzystających z
przystanków?
Pan Krzysztof Sikora – przed połączeniem nie było to zadanie wykonywane, bo to jest
obowiązek powiatu. Na przystankach w b. gminie obowiązywały stawki uchwalone przez Radę
Powiatu Zielonogórskiego. Doszło nam 51 nowych przystanków z tego terenu. Oczywistym jest, że
jeżeli przewoźnicy będą chcieli korzystać z tych przystanków i wprowadzać wnioski o nowe rozkłady
jazdy, to będzie się to u nich wiązało z ponoszeniem dodatkowym kosztów. Szacujemy, że
przewoźnicy nie powinni tego odczuć, ponieważ wcześniej i tak ponosili opłaty, które płacili dla
starostwa powiatowego. Opłata jest taka sama.
Opinie komisji3
−

Komisja Gospodarki – opinia pozytywna

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 446
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z
4
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra –
podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
1

Uchwała nr XXXVII.442.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i
przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona
Góra – załącznik nr 8.22
2
Projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest
Miasto Zielona Góra - druk nr 446 – załącznik nr 2.23
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
4
Uchwała nr XXXVII.443.2016 w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządcą jest Miasto Zielona Góra – załącznik nr 8.23
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3.24.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od
ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 447

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali
mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 4471, przedłożony przez Prezydenta
Miasta przedstawił przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak. Stwierdził, że projekt jest
standardowy, to największa rola spoczywa na opinii Komisji Gospodarki.
Opinie komisji2
−

Komisja Gospodarki – opinia pozytywna
Dyskusja

Radny p. Mirosław Bukiewicz – jak wygląda problem z mieszkaniami komunalnymi? Czy to jest
w ogóle problem? Jaka jest ich liczba w mieście? Czy jest kolejka? Czy te zniżki, które obowiązują,
czyli 90-95% są zniżkami adekwatnymi do sytuacji w jakiej się znajdujemy i czy prezydent rozważył
propozycję, że mieszkanie ze zniżką tak, ale w zamian np. za remont mieszkania?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – mieszkań komunalnych brakuje, cały czas na
liście oczekujących na mieszkania komunalne, czy socjalne jest ok. 500 osób. Realizujemy uchwałę o
gospodarowaniu mieniem, wstrzymaliśmy jedynie sprzedaż nieruchomości pierwszych, czyli w nowych
blokach, w nowych budynkach nie sprzedajemy w chwili obecnej kolejnych mieszkań. Jest kontynuacja
tego, co już wcześniej zostało zapoczątkowane. Nie mamy jakby podstaw do tego, aby to zatrzymać
ze względów innych. Jeżeli chodzi o całość procedury i dyskusji na temat przyszłości tych lokali
komunalnych, on jest trudny chociażby z tego względu, że w chwili obecnej istnieje możliwość taka,
aby być następcą prawnym tego, kto tym mieszkaniem komunalnym dysponował. Wiele wyroków,
które mamy, powoduje że osoby zameldowane w tych mieszkaniach mają taką możliwość i korzystają
z tego. To jest do decyzji Rady, jaka wysokość bonifikaty, bo ta bonifikata jest określana przez
Państwo. My proponujemy, pewne rozwiązania; 90% to są mieszkania powyżej 75 m, 95% to są
mieszkania, które mają poniżej 75m. W uchwale takich szczegółów nie ma. Przygotowujemy się do
tego, aby przyjść na Radę i komisję aby przedyskutować kwestie zmiany tej uchwały, aby dostosować
ją do warunków bieżących. Wiemy, że w wielu przypadkach te mieszkania komunalne są sprzedawane
za 5%, oczywiście one też w wielu przypadkach są remontowane później. Wiemy też doskonale, że
jest rynek wtórny, który się pojawia po 5 latach, bo uchwała przewiduje, że w ciągu 5 lat nie można
zbyć tych nieruchomości. I to będzie na pewno przedmiotem dyskusji nowelizacji, czy zmianie uchwały
o gospodarowaniu mieniem, którą przygotowujemy.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 447
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie określenia wysokości i
warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich
3
najemców – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

3.25.

Podjęcie uchwały w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 450

Projekt uchwały w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 4504, zgłoszony
przez Prezydenta Miasta przedstawił przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak. Uzasadniał –
projekt podczas spotkania z prezydentem był skonsultowany z prezydium Rady. Zgodnie ze Statutem
Miasta Rada może postanowić o nadaniu sesji uroczystego charakteru, ustalając jednocześnie termin i
porządek obrad sesji uroczystej. Sesji uroczysta miałaby się odbyć w okresie Winobrania, proponuje
się 6 września 2016 r. godz. 12,00 w celu wręczenia medali i dyplomów Honorowego Obywatelstwa
Zielonej Góry oraz Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra. W uchwale nie wskazuje się miejsca, ale
1

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych
na rzecz ich najemców - druk nr 447 – załącznik nr 2.24
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXVII.444.2016 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych na rzecz ich najemców – załącznik nr 8.24
4
Projekt uchwały w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 450 – załącznik nr 2.25
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wstępnie proponuje się aulę Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9. Prosił o
zatwierdzenie terminu.
Radny p. Andrzej Brachmański – podnosił, że sesje w okresie Winobrania powinny się odbywać
w Palmiarni.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – moim zdaniem w Palmiarni powaga sesji cierpi, jest
tam duża przestrzeń, szum, trudno się skoncentrować. Po czym wobec braku zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 450
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie uroczystej sesji Rady
1
Miasta Zielona Góra – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 17 głosów,
przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 0 głosów.

3.26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 451
Projekt uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 4512 w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. – Nie tak dawno dyskutowaliśmy o
uchwale, która jest już obowiązująca. Ale ze względu na to, że chcemy zwiększyć atrakcyjność
inwestycyjną Miasta, chcielibyśmy uchwałę poszerzyć o rozwiązania, które do tej pory nie były
praktykowane. Chodzi o określenie zwolnienia również przy kwalifikowanych kosztach inwestycji.
Jeżeli ktoś zainwestuje 5 mln zł będzie miał zwolnienie na 3 lata, jeżeli zainwestuje 10 mln zł będzie
miał zwolnienie na 5 lat. W przypadku inwestycji powyżej 20 mln zł będzie zwolniony z podatku od
nieruchomości na lat 10. Dotyczy to tylko Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.
Pytania
Radny p. Andrzej Brachmański - projekt był omawiany na wczorajszym posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów i otrzymał opinie pozytywną. Jedna sprawa była kontrowersyjna, gdyby pan
prezydent to potwierdził do protokołu – z uzasadnienia wynika, że te dwa warunki są łączne, ilość
miejsc pracy i wysokość inwestycji. Potem dostaliśmy informację, że te warunki są rozłączne. To nie
jest jasno zapisane w projekcie uchwały, że te warunki są rozłączne.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – oczywiście są to warunki rozłączne. W
projekcie uchwały jest jasno określone, że zwolnień określonych w §1 udziela się przedsiębiorcy po
spełnieniu następujących warunków, 1. na okres 3 lat a) utworzenie… i nie ma alternatywy, jest to
koniunkcja. Wychodzimy z założenia, że albo zatrudnia 30 osób, lub inwestuje co najmniej 5 mln zł.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – czy ulgi, zniżki dotyczą nowych przedsiębiorców, czy również
tych, którzy przenoszą swoją działalność do strefy? Mówił Pan, że na strefie już za dużo wolnych
miejsc nie ma. A czy nie jest to tak, że dajemy ulgi teoretycznie tym, którzy już prowadzą działalność i
żeby uzyskać ulgi na następne lata przenoszą się do strefy?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – jeżeli mówimy o inwestycjach, które będą
podlegały tej uchwale, to oczywiście jest to inwestycja początkowa, która od początku będzie miała
miejsce na ternie parku. Kwestia, czy ktoś się przenosi – on musi tam utworzyć nowe
przedsiębiorstwo, tak jak to zrobił LUG, który otworzył LUG Faktory, jako osobną spółkę, z osobnym
zarządem, osobnymi pracownikami. Oni nie zostali przeniesieni ze strefy gospodarczej, która
funkcjonuje, tylko zostało to powiększone i z tego względu uzyskali możliwość działalności na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej. Niestety oni nie skorzystają z ulgi zwalniającej ją z podatku, ponieważ
ta inwestycja ma już swój początek, chyba że na tym terenie utworzą nowy podmiot, który stworzy
nowa linię technologiczna i ta linia technologiczna, ten obszar będzie wydzielony… Inne samorządy
proponują podobne warunki i dlatego chcemy być konkurencyjni.

1
2

Uchwała nr XXXVII.445.2016 w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra – załącznik nr 8.25
Projekt uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
na inwestycję początkową - druk nr 451 - załącznik nr 2.26
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Radny p. Andrzej Brachmański – wracam jednak do tego, co powiedziałem wcześniej. Znając
kreatywność prawników, wnioskuję aby w §4 pkt 1 między podpunktem 1 i 2 wprowadzić słowo „lub”,
żeby to było jasne i czytelne bo przy obecnym zapisie koledzy pana przewodniczącego zaraz
wyinterpretują, że to muszą być zapisy łączne.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – całą ideą uchwały wprowadzenie pewnej
alternatywy, bo do tej pory obowiązująca uchwała… uzasadnienie jest treścią uchwały. Nie wiem, czy
wprowadzenie proponowanego zapisu „lub” cokolwiek zmieni, bo jeżeli ktoś będzie spełniał oba
warunki, to będzie korzystał z jednego...
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – odpowie na te wątpliwości logika formalna, czyli
zdanie P lub Q jest prawdziwe nie tylko wtedy kiedy jest P prawdziwe albo Q jest prawdziwe, ale
wtedy jest prawdziwe kiedy Pi Q jest prawdziwe.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – jeżeli to uszczegółowi tą uchwałę, to jestem
za tym żeby, to jako autopoprawkę wprowadzić.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – uzasadnienie jest to wykładnia tego, co się chciało
uchwalić. Jeśli pan radny uzna to satysfakcjonujące, to pozostańmy… Umówmy się, że jeśli będzie
problem z interpretacją, to poprawką - uchwałą zmieniającą wprowadzimy tą alternatywę.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – dodał, że projekt uzgadniany był z
Regionalną Izbą Obrachunkową, która ten projekt analizowała.
Opinie komisji1
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna

−

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasta – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy p. Zenon Rabęda

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował również o innych opiniach:
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała opinia pozytywna.
Dyskusja
Radny p. Mirosław Bukiewicz – nie mieliśmy możliwości ostatnio słyszeć, co się dzieje na
naszej strefie aktywności gospodarczej. Jakby Pan prezydent zechciał przybliżyć, co się tam
faktycznie dzieje; czy są nowi inwestorzy, czy są jeszcze grunty itp.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – jak tam Państwo pojadą, to zobaczą, że w
chwili obecnej kończą się inwestycje, które rozpoczęte zostały na 12 ha, które jako pierwsze zostały
przedstawione i zaoferowane potencjalnym inwestorom. W międzyczasie sprzedaliśmy ok. 20 ha
kolejnych, które będą w tym i w przyszłym roku zagospodarowane, więc myślę, że w najbliższym
czasie będzie to bardzo duży plac budowy. A po Winobraniu mam nadzieję, że przedstawię bardzo
ciekawe informacje dla zielonogórzan, także m.in. dzięki dzisiejszej uchwale. Mam nadzieję, że te 6566 ha, które są w chwili obecnej pozostałością, w perspektywie najbliższych dwóch lat zostaną zbyte i
powstaną tam nowe miejsca pracy.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 451
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie udzielania zwolnienia z
podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
2
początkową – podjęła jednogłośnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

1
2

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Uchwała nr XXXVII.446.2016 w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową – załącznik nr 8.26
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4.

Rozpatrzenie wezwania mieszkańców z dnia 16 sierpnia 2016 r. do
usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę treści załącznika nr 4 do
uchwały nr XXXII.355.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę
budżet ow ą Miasta Z ielon a G óra na ro k 2016

Wezwanie mieszkańców z dn. 16 sierpnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę
treści załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII.355.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę
1
budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 przedstawił przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak. Stwierdził – wezwanie to zostało Państwu radnym przekazane. Zostało również skierowane
do Prezydenta Miasta o stanowisko. Prezydent w odpowiedzi na wezwanie stwierdził, że to wezwanie
jest niezasadne. W wykonaniu przywołanej uchwały przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego
– budowy ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi. Miasto zaciągnęło już zobowiązanie
umowne w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie tych robót. W dużym skrócie,
mieszkańcy wzywają Radę do usunięcia naruszenia prawa poprzez wprowadzenie w wyniku
konsultacji, nazywane potocznie budżetem obywatelskim, zadania budowy tej ulicy do budżetu
miasta. Zakładam, że robią to po to, aby wykorzystać dobrodziejstwo art. 101 ustawy o samorządzie
gminnym, a więc po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa mają pełne prawo
zaskarżenia uchwały Rady, tej zmieniającej budżet, wprowadzającej to zadanie do budżetu miasta, do
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wymaga to uprzedniego wezwania. Rada może podjąć
uchwałę o nieuwzględnieniu tego wezwania, Rada może podjąć uchwałę uwzględniające to
wezwanie, Rada może również pozostawić takie wezwanie bez rozpatrzenia ze skutkiem jego
nieuwzględnienia. Co umożliwia zainteresowanym złożenie już formalnie skargi do wojewódzkiego
sądu administracyjnego. Chciałem zarekomendować to trzecie rozwiązanie, aby nie rozstrzygać tego
wezwania w trybie uchwały, a pozostawić je bez rozpatrzenia ze skutkiem jego nieuwzględnienia, tak
aby zainteresowani mogli skorzystać ze swojego prawa i składać skargę do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, to uznam, że Rada
wezwanie pozostawia bez rozpatrzenia ze skutkiem jego nieuwzględnienia.
Czy radni zgłaszają sprzeciw w tym zakresie? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że Rada
Miasta pozostawiła wezwanie bez rozpatrzenia ze skutkiem jego nieuwzględnienia.
Zainteresowani zostaną zawiadomieni odrębnym pismem.

5.

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że w okresie między sesjami wpłynęła
odpowiedź Prezydenta Miasta na interpelację radnej p. Grażyny Jaskólskiej2. Odpowiedź została
radnej przekazana. Radna nie wnosiła o odczytanie odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania z dzisiejszej sesji udzielone zostaną na piśmie.

6.

SPRAWY RÓŻNE

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak - na wstępie poinformował o wnioskach
mieszkańców w sprawie udzielenie im głosu na sesji - wpłynął wniosek p. Jolanty Obolewicz o
zabranie głosu na sesji przez przedstawiciela pracowników Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej
3
Górze . Po czym przypomniał, że zbliżają się Dni Zielonej Góry Winobranie i informował, że
uroczystości rozpoczynają się mszą św. w niedzielę o godz. 12:00, a w sobotę w kościele św. Urbana
odbywa się uroczystość z przemarszem figury św. Urbana, patrona Miasta, do kościoła pw. św.
Jadwigi zapraszając radnych do udziału w tych uroczystościach i imprezach winobraniowych.
Szczególnie zapraszał do udziału w korowodzie, ponieważ organizatorzy przewidzieli w korowodzie
miejsca dla radnych. Poinformował również, że w czasie Winobrania w Zielonej Górze w dniach 8 - 10
1

Wezwanie mieszkańców z dn. 16 sierpnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę treści załącznika nr 4 do
uchwały nr XXXII.355.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016
oraz stanowisko Prezydenta Miasta – załącznik nr 6
2
Interpelacja radnej Grażyny Jaskólskiej i odpowiedź Prezydenta Miasta – załącznik nr 4
3
Wniosek p. Jolanty Obolewicz o zabranie głosu na sesji przez przedstawiciela pracowników Zespołu Edukacyjnego nr 3 w
Zielonej Górze – załącznik nr 7
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września 2016 r. będzie miał miejsce Konwent Przewodniczących Rad Miasta Wojewódzkich RP.
Konwent działa już lat kilkanaście, spotkania odbywają się w różnych miejscach w Polsce, w tym roku
wspólnie z wiceprzewodniczącymi organizujemy Konwent w Zielonej Górze. Hasłem przewodnim
będzie proces połączenia Miasta z Gminą Zielona Góra, co będzie tematem Konwentu. Przewidywane
jest wystąpienie prof. Czesława Osękowskiego oraz wystąpienie Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Zaprosił radnych do udziału.
Radny p. Andrzej Brachmański – moim zdaniem jednym z istotnych elementów oceny
sprawności władzy jest jej umiejętność do naprawiania błędów, a niestety nie bardzo to widzę
ostatnio. Chodzi mi o rondo Batorego. Wszyscy w tym mieście wiedzą, że prawoskręt z ulicy Batorego
w stronę Trasy Północnej jest niebezpieczny, źle zaprojektowany i w związku z tym źle wybudowany.
Czas byłby najwyższy żeby ten błąd jednak naprawić. Mamy tam bardzo krótki prawoskręt, który
powoduje, że kierowca nie widzi kto z tyłu na niego najeżdża, a w dodatku jakiś idiota namalował tam
linię ciągłą, która powoduje, że jeżeli jadę skrajnym prawym pasem i chciałbym wpuścić jadącego z
prawej (jak to się robi na świecie) i przejechać na lewy pas, zrobić mu wolne miejsce, to nie mogę, bo
jest linia ciągła. W całej Zielonej Górze po zjeździe z ronda są linie przerywane tylko w tym jednym
miejscu jest linia ciągła. Prosiłbym żeby przekazać prezydentowi Kaliszukowi albo osobom
odpowiedzialnym, że czas najwyższy przestać gadać, że to jest źle zrobione i trzeba to poprawić, tylko
po prostu to poprawić.
Radny p. Mariusz Rosik – odniósł się do wypowiedzi radnej Bożeny Ronowicz, która w punkcie
Interpelacje i zapytania powiedziała, że rzekomo zostało podpisane porozumienie. Stwierdził, że
chodzi o porozumienie, które zostało podpisane w maju 2014 r. między organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie b. Gminy Zielona Góra. Chodzi o to, że zostało podpisane porozumienie przez
Zielonogórski Związek Organizacji Pozarządowych, którym zostałem prezesem i to porozumienie
zostało podpisane w celu zabezpieczenia, aby stowarzyszenia działające na terenie obecnej Dzielnicy
Nowe Miasto dalej otrzymywały dofinansowanie do swoich projektów, jeżeli wystartują w konkursach
organizowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra. Więc nie jest prawdą, że takie porozumienie nie
było podpisane. Podpisane było w maju 2014 roku.
Radna p. Eleonora Szymkowiak – ludzie są bardzo zbulwersowani tym, że jeszcze Winobranie
się nie zaczęło a już wczoraj sprzątnięto wszystkie ławki w mieście. Było u mnie chyba 7 osób z
pretensjami, i ja im przyznaję rację, bo nawet starsze osoby nie mają gdzie przysiąść i odpocząć. Jeśli
te ławki przeszkadzały, to można je było ściągnąć w ostatniej chwili np. w piątek. W tamtym roku była
podobna sytuacja. Były zgłaszane uwagi i niestety to nie poskutkowało. Kto tutaj rządzi i kto może tę
sprawę załatwić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w mieście?
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak ogłosił krótką przerwę. Po przerwie, wznowił
obrady i udzielił głosu p. Jolancie Obolewicz z Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.
Pani Jolanta Obolewicz – poinformowała, że jest reprezentantem większości pracowników
Zespołu Edukacyjnego Nr 3 w Zielonej Górze. – Chcieliśmy od 1 września zacząć spokojnie pracować
w naszej placówce. Tamten rok była dla nas wszystkich bardzo trudny. Po raz kolejny spotykamy się z
tym samym tematem. Państwo nie macie ochoty o tym słuchać, a ja również nie mam ochoty o tym
mówić, ale muszę, ponieważ zostałam do tego zobowiązana. Ten rok od 1 września mieliśmy
spokojnie i solidnie zacząć pracować. Nie dotarliśmy jeszcze do pracy, kiedy znowu zostaliśmy
postawieni przed faktem dokonanym, czyli przed hucpą medialną, ponieważ okazało się, że w
Wyborczej ukazał się artykuł informujący nas, że nasi pracownicy, którzy wystąpili do sądu z
oskarżeniem byłej dyrektorki o mobbing, zostali zwolnieni z pracy. Dwa dni później uzyskaliśmy
również informację przesłaną do nas mailem, że mamy już plan i możemy do niego zajrzeć.
Zajrzeliśmy do planu i okazało się, że polityka kadrowa byłej pani dyrektor, która w tamtym roku
uzyskała od nas wotum nieufności, nadal jest kontynuowana. Są to takie zmiany, które na pewno nie
służą placówce, dzieciom, rodzicom i pracownikom, bo jeśli w przedszkolu zwalnia się cztery młode
dziewczyny dobrze przygotowane do swojej przyszłej profesji i na ich miejsce zatrudnia się dwie
następne... Następnie zwalnia się nauczyciela muzyki, który całe życie u nas pracował. Faktem jest,
że ma on tylko parę godzin, bo tak wynika z podstawy programowej, natomiast przyjęto na jego
miejsce innego pracownika. Podobnie jest z nauczycielem języka niemieckiego. Po za tym, nastąpiły
takie zmiany, które wyraźnie wskazują na to, że tu prawdopodobnie chodzi o małe złośliwości,
utrudnienia. Po prostu „Matrix Reaktywacja” - jeśli wieloletni nauczyciel WF-u z dwudziestoletnim
stażem, jedna z legend naszej szkoły, dowiaduje się 20 sierpnia o tym, że jest na pełen etat
nauczycielem historii, natomiast pani, która uczyła historii dostaje etat w bibliotece, a pani, która
pracowała w bibliotece dostaje etat w świetlicy. W wyniku rozmów okazuje się, że każdy z tych ludzi
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wolałoby pracować na tych stanowiskach, na których pracował. Jest to trudna sprawa tym bardziej, że,
po tamtym roku szkolnym takie zamieszania wzburzają rodziców. My nie chcemy angażować
rodziców. Chcemy żeby mieli do nas zaufanie, chcemy, żeby wreszcie normalnie przyszli do nas, bez
żadnych zawirowań, z pewnością, że zostaną wysłuchane ich prośby dot. edukacji ich dzieci. Przez
tamten rok tak nie było i prawda jest też taka, że ja mówię do Państwa, a większość z Państwa dobrze
o tym wie, tylko proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Jest we mnie duży żal, dlatego, że też czuję się
manipulowana stojąc tu przed Państwem. Nikt z nas w naszej szkole nie jest reżyserem tej hucpy,
która się wokół naszej placówki dzieje. My chcemy pracować spokojnie i rzetelnie. Chcemy mieć
pewność, że będziemy mogli kontynuować swoją pracę. Jesteśmy bardzo dobrymi pracownikami
edukacyjnymi. Większość z nas jest świetnymi nauczycielami. Nie ma więc takiej możliwości, żeby
ktoś sobie pomyślał, że potraktuje nas jak przedmioty, że można nas poprzestawiać jak inaczej się
myśli. Szkoła musi spełniać oczekiwania wszystkich zarówno dzieci, rodziców i pracowników. Nie
może być tak, że zostaje zwolniony pracownik, który praktycznie jedną nogą jest przed emeryturą.
Zostaje zwolniony pracownik, który jest jedynym żywicielem rodziny. Trudno, żeby ktoś nie stanął w
ich obronie, a prawda jest taka, że to, o czym tu mówię dotyczy spraw pracowniczych i ja nie
powinnam tu stać. Od tego są związki zawodowe, wszystkie agendy Urzędu Miasta, kuratorium. Tak
naprawdę, nikt w tym wszystkim nam nie pomógł. Nikt nie przyszedł nas wysłuchać, porozmawiać. My
nadal nie wiemy, co jest i o co chodzi, i tak naprawdę, mamy tylko jedną prośbę: potrzebny nam nowy
dyrektor (porządny konkurs), który przyjdzie i poprowadzi tę placówkę ku najlepszym wynikom
edukacyjnym. I taka jest tu moja rola. Większość z nas jest pracownikami wieloletnimi. Nie
wyobrażamy sobie żeby ktoś chciał zrobić to, co dzieje się na ten moment w naszej placówce tzn. jeśli
mamy parę lat do emerytury, jeśli pracowaliśmy rzetelnie przez wszystkie lata, to znaczy, że nie mamy
prawa do decyzji dot. naszej palcówki? Chyba to nie tak. My rozumiemy całą trudność oświaty. Akurat
nasza szkoła jest pierwszą, która wszystkie zawirowania związane z oświatą odczuła najbardziej.
Nasza placówka, jako pierwsza zwolniła największą liczbę osób, kiedy drastycznie spadła liczba dzieci
w szkole. Nasza placówka, jako pierwsza miała trudności związane z gimnazjum. My rozumiemy
potrzebę ograniczenia etatów, zmian etatów, tylko to muszą być działania dot. dobra naszych dzieci.
Te wszystkie decyzje personalne (kadrowe) dot. naszych pracowników, tak naprawdę, dotknęły grupę,
która głośno mówiła o swoim niezadowoleniu, jeśli chodzi o pracę byłej pani dyrektor. Dlatego jest
nam trudno z tym wszystkim. My nie chcemy medialnego szumu, nam to jest nie potrzebne. Jesteśmy
źli, że ktoś dopuścił do tego, żeby ta medialna hucpa się zaczęła, a tak się stało zwalniając tę trójkę
ludzi. Państwo są tutaj władni do tego, by podejmować właściwe decyzje i my tu jesteśmy i czekamy
na te właściwe decyzje.

7.

ZAMKNIĘCIE SESJI

Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak zamknął XXXVII sesję Rady Miasta Zielona Góra.

PRZEWODNICZĄCY RADY
PROTOKOŁOWALI:
Ewa Walicka

Adam Maciej Urbaniak

Bolesław Kwiatkowski
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ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU NR XXXVII.2016

1. Lista obecności.
2. Projekty uchwał w sprawach:
1) szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej - druk nr 426,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2016 - druk nr 430,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w
Zielonej Górze - druk nr 431 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w
Zielonej Górze - druk nr 432 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów,
5) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze druk nr 448,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w
Zielonej Górze - druk nr 449 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020” - druk nr 452,
8) wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na
realizację zadania inwestycyjnego - druk nr 453,
9) przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata
2016 – 2022 - druk nr 454,
10) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 433A,
11) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 434A,
12) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 435,
13) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli - druk nr 436,
14) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 437,
15) utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i
włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze druk nr 438,
16) nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej
Górze - druk nr 439,
17) wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze - druk nr 440,
18) statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 441,
19) statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze - druk nr 442,
20) zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy przystani rzecznych - druk nr 443,
21) zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do
kategorii dróg gminnych - druk nr 444,
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22) określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Zielona Góra - druk nr 445,
23) opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą
jest Miasto Zielona Góra - druk nr 446,
24) określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 447,
25) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 450,
26) udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 451.
3. Opinie – wnioski komisji
4. Interpelacja radnej Grażyny Jaskólskiej i odpowiedź Prezydenta Miasta.
5. Pytania radnego Jacka Budzińskiego (przekazane przez radną Grażynę Jaskólską) i zdjęcia
prezentowane przez radnego Marcina Pabierowskiego podczas pokazu slajdów.
6. Wezwanie mieszkańców z dn. 16 sierpnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę
treści załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII.355.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej
uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 oraz stanowisko Prezydenta Miasta z dnia
29 sierpnia 2016 r.
7. Wniosek p. Jolanty Obolewicz o zabranie głosu na sesji przez przedstawiciela pracowników
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
8. Podjęte uchwały:
1)

uchwała nr XXXVII.421.2016 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w
części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

2)

uchwała nr XXXVII.422.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2016

3)

uchwała nr XXXVII.423.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze

4)

uchwała nr XXXVII.424.2016 w sprawie miejscowego
przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w Zielonej Górze

5)

uchwała nr XXXVII.425.2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana
Batorego w Zielonej Górze

6)

uchwała nr XXXVII.426.2016 w sprawie miejscowego planu
przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze

7)

uchwała nr XXXVII.427.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”.

8)

uchwała nr XXXVII.428.2016 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na
rok 2017 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego

9)

uchwała nr XXXVII.429.2016 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022

planu

zagospodarowania

zagospodarowania

10) uchwała nr XXXVII.430.2016 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok
2016
11) uchwała nr XXXVII.431.2016 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona
Góra
12) uchwała nr XXXVII.432.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego
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13) uchwała nr XXXVII.433.2016 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
14) uchwała nr XXXVII.434.2016 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
15) uchwała nr XXXVII.435.2016 w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 15 z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze i włączenia szkoły do Zespołu Szkół i
Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
16) uchwała nr XXXVII.436.2016 w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze
17) uchwała nr XXXVII.437.2016 w sprawie wyodrębnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych
w Zielonej Górze
18) uchwała nr XXXVII.438.2016 w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w
Zielonej Górze
19) uchwała nr XXXVII.439.2016 w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w
Zielonej Górze
20) uchwała nr XXXVII.440.2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ws. budowy
przystani rzecznych
21) uchwała nr XXXVII.441.2016 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach
administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
22) uchwała nr XXXVII.442.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra
23) uchwała nr XXXVII.443.2016 w sprawie opłaty za korzystanie z
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra

przystanków

24) uchwała nr XXXVII.444.2016 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat
od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców
25) uchwała nr XXXVII.445.2016 w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra
26) uchwała nr XXXVII.446.2016 w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
9. Odpowiedzi pisemne Prezydenta Miasta na pytania radnych z dnia 9 września 2016 r.
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