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P R O T O K Ó Ł nr 9.2019
posiedzenia
Komisji
Rolnictwa
i
Ochrony
Środowiska
odbytego
w dniu 23 października 2019r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji –
Radnego Andrzeja Mazura.
Na stan 6 , obecnych było 5. Nieobecny Piotr Mazur.
Miejsce: sala sesyjna – Ratusz – Plac Jana Pawła II 1
W posiedzeniu, poza członkami komisji, udział wzięli:

1.
2.
3.
4.
5.

Izabela Zabłocka - Skarbnik Gminy
Beata Amrogowicz – Sekretarz Gminy
Grażyna Chmielewska – Kierownik Wydz. OKS
Maciej Kuś – Kierownik Wydz. GN
Magda Jarema- Z-ca Kierownika Wydz. IZP

Porządek posiedzenia:
1. Projekty uchwał na sesję.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym
2018/2019.
3. Sprawy różne.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji
– otworzył posiedzenie komisji o godz. 10.00
przedstawiając porządek obrad.
Komisja przyjęła przedstawiony porządek jednogłośnie – 4 za
Z-ca Kierownika Magda Jarema – przedstawiła następujące projekty uchwał w
sprawie:
1.stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
trzecim
obrębie
miasta
Świebodzin
przy
ul.
Koziej
nr druku 190.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (4 za)
Radny Krzysztof Tomalak – przybył na posiedzenie o godz. 10.07.
2.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w trzecim obrębie miasta Świebodzin przy ul. Koziej nr druku 191.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
3.stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
obrębie Jeziory gmina Świebodzin nr druku 192.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
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4.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Jeziory gmina Świebodzin nr druku 193.
Przewodniczący Komisji - zapytał czy to dotyczy gruntów przeznaczonych pierwotnie na wysypisko?
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że tak.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( za)
Kierownik Grażyna Chmielewska – przedstawiła następujące projekty uchwał w
sprawie:
1. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli:
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach,
przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin
nr druku 194.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
2.regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Świebodzin, określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także zasada
przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego fundusz nagród nr druku 195
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów ( 4 za,
1 wstrzymujący)
Kierownik Maciej Kuś – przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:
1.wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów nr druku 198.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
2.sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Ługowie nr druku 199.
Radny Dariusz Mieżeń – powiedział, że czyli rów jest nieczynny, nie ma go?
Kierownik Maciej Kuś - powiedział, że nie ma go.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów ( 4za,
1 przeciw)
3.przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie wsi Podlesie nr druku 200.
Radny Dariusz Mieżeń zapytał czy to dwie działki, czy jedna?
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że jedna.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
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4.sprzedaży lokalu użytkowego
w Świebodzinie nr 201.

w

budynku

przy

ul.

J.

Piłsudskiego

30

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
5.sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie
nr druku 202.
Radna Emilia Węcłowska – Kasza – zapytała ile trwa taki proces?
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że w przypadku poprzedniego lokalu to trwało
kilka lat. Powiedział, że przekazujemy wierzycielom tylko to co uzyskaliśmy ze
sprzedaży lokalu.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie ( 5 za)
6.sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wałowej 8 w Świebodzinie nr
druku 203.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów ( 3 za,
1 przeciw, 1 wstrzymujący)
Sekretarz Beata Amgorowicz – poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie z
działalności Burmistrza za III kwartał
Sekretarz Beata Amgorowicz – przedstawiła następujące projekty uchwał w sprawie:
1.nadania honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin nr druku 187.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów ( 3 za,
2 wstrzymujące)
2.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób
zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza do Centrum Integracji Społecznej w
Świebodzinie nr druku 188.
Radny Janusz Koszyka – zapytał czy nasza gmina będzie ponosiła jakieś koszty?
Sekretarz Beata Amrogowicz - powiedziała, że nie.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów ( 4 za,
1 przeciw).
Sekretarz Beata Amgorowicz – poinformowała, że na sesji będzie jeszcze uchwała
w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 nr druku 189.
Komisja przyjęła projekt do wiadomości.
Radny Janusz Koszyka – zapytał, kiedy będzie wprowadzony regulamin dotyczący
wyróżnień?
Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że będziemy nad tym się zastanawiać,
myślę, że zajmiemy się tym w listopadzie, ewentualnie w grudniu.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – zapytała o zmiany w głosowaniu na budżet –
elektroniczne – co z głosami oddanymi wcześniej.
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Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że wiem, że takie coś miało miejsce,
głosy oddane wcześniej będą brane pod uwagę.
Radny Dariusz Mieżeń– powiedział, że chodzi też o IP.
Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że w regulaminie jest jasne to, że
głosuje mieszkaniec.
Radny Dariusz Mieżeń – powiedział, że nikt nie wziął pod uwagę, że Internet w
różnych rejonach miasta jest różny.
Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że dlatego też jest możliwe głosowanie
w wersji papierowej.
Radny Dariusz Mieżeń – powiedział jak wygląda mechanizm głosowania w
miejscowościach.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza– powiedziała, że byliśmy tylko zaskoczeni tym, że
jest zmiana w systemie w trakcie głosowania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie to bardziej uporządkowane.
Sekretarz Beata Amrogowicz – powiedziała, że po raz pierwszy mamy ten system.
Przewodniczący Komisji – poprosił o przedstawienie projektów p.Skarbnik.
Skarbnik Izabela Zabłocka – przedstawiła następujące projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Świebodzin
na 2019r. 196
Radna Emilia Węcłowska- Kasza – zapytała czy już wiadomo, kto będzie prowadził
dom seniora?
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że nie, dopiero będziemy składali wniosek.
Radna Emilia Węcłowska- Kasza – zapytała dlaczego tak z tymi boiskami w
Jordanowie, czemu akurat zostaje boisko w Rozłogach?
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że z tego co wiem tam są kupione panele
na całe ogrodzenie, on zostawił miejsce…
Radna Emilia Węcłowska- Kasza – powiedziała, że tak tylko dlaczego Rozłogi, a nie
Jordanowo.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że takie są decyzje. Będzie to wpisane na
przyszły rok. Powiedziała o zapisie wprowadzenie pkt. w par. 11. Powiedziała, że
żadnych rewolucji, jeżeli chodzi o inwestycje już nie będzie, upoważnienie jest
niezbędne do poukładania budżetu na koniec roku. Pewne sprawy wychodza przy
okazji rozliczeń itd. Czasaim zostaje 50 zł na funduszu pracy, a zostaje np.. na
funduszach społecznych. Po prostu takie upowaznienie jest potrzebne do korekty
budżetu ostatecznej. Poza tym duża część pieniędzy, jezeli chodzi o dotację, głównie
w OPS, związana jest też z wynagrodzeniami, wynagrodzenia będziemy płacić przed
świętami, a już praktycznie będzie przygotowana uchwała budżetowa, jeżeli my w
pewnym momencie nie będziemy mogli przesuwać tych środków, to po prostu
będziemy większa część dotacji oddawać, niż planowaliśmy, takie jest stanowisko.
Generalnie tak szczerze powiedziawszy, to upoważnienie najbardziej potrzebne jest
mi, dlatego gdyż na koniec zgrywa budzet.
Radna Emilia Węcłowska- Kasza – zapytała a nie możemy dwóch sesji zrobić w
grudniu?
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że a budżet nie może być niezgrany.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że nie może być.
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że teraz Iza nie mówisz prawdy, bardzo mi
przykro, ale to tak jest zaawulowane i ukryte.

4

Protokół nr 9.2019 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 23 października 2019r.
________________________________________________________________________________

Skarbnik Izabela Zabłocka – zapytała ale w jakim celu?
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że w takim żebyśmy nie wszystko wiedzieli,
to nie jest w porządku, po to jest rada, radni, żeby wszystko wiedzieli. Macie ochotę
po prostu gdzieś za coś zapłacić, a prawdopodobnie po to sobie szykujecie furteczkę,
proste. Wtedy jest łatwo poprzesuwać i jest sprawa załatwiona. Nie jesteśmy, niestety
nie mamy dobrych informacji od was, sprawozdania są bardzo kiepskie, informacje są
wyjątkowo złe, są materiały ukrywane, informacje są tez ukrywane, niczego się nie
możemy dowiedzieć. Dlatego ja uważam, że ja nie będę głosowaź za tym, żeby wam
dać jeszcze możliwość, żebyście robili co chcecie z tym budżetem. To wszędzie widać
na każdym kroku, nasze inwestycje zero wykonania, nie nasze wszystkie zrobione, no
fajnie. Zauważyła wyjątkowo do Emilia właśnie, pierwsze co zgłoszone było to
Jordanowo i Chociule, a Rozłogi z doskoku były dopychane, po 2 miesiącach, Rozłogi
są, a reszta, nie chcę używać brzydkich słów, bo i tak tutaj jestem persona non grata.
Najchętnej robilibyście sobie, to co chcecie
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że to nasze stanowisko, to wszystko.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – zapytała o dzieci w przedszkolach – inne gminy,
dopłatę. Z czego to wynika?
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że to decyzja rodziców np.
dojeżdżają gdzieś do pracy. Wszystkie dzieci, które potrzebowały, miały wskazane
miesjca do realizacji.
Przewodniczący Komsii– powiedział, że tak jest w mojej rodzinie np.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że to dotyczy przedszkoli niepublicznych
Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie – większością głosów (2 za,
3 przeciw)
2.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świebodzin na lata 2019-2028 druk 197
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie –większością głosów( 4 za,
1 przeciw)
Ad. 2
Kierownik Grażyna Chmielewska - przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2018/2019. Powiedziała
o błędzie, ktory się wkradł – przcienek zamiast kropki – poprosiła o poprawienie.
Przewodniczący Komisji – zapytał czy są jakieś pytania?
Radny Dariusz Mieżeń – zapytał czy potrzeby – uczniowie o specjalnych potrzebach
jest to wzrastające czy nie?
Kierownik Grażyna Chmielewska- powiedziała, że niestety wzrastające,
rozmawiamy z dyrektorem SP nr 1 w tej sprawie. Wyjaśniła na jakiej zasadzie szkoły
mogły brać udział w konkursach – nie we wszystkich szkołach były klasy VII.
Radna Emilia Węcłowska- Kasza – zapytała ostrajk włoski, czy nasze szkoły do ego
przystąpiły?
Kierownik Grażyna Chmielewska- powiedziała, że nie ma takiej formalnej decyzji.
Przedstawiła jak wygląda aktualnie szkoła. Powiedziała, że będziemy to monitorowiać,
trzeba liczyć się z tym, że część nauczycieli zrezyzygnje z zajęć angażujących ich czas
wolny, ten ponad te 40 godzin.
Przewodniczący Komisji – powiedział, że tabela XV, to wybrane przez Dyrektorów?
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Kierownik Grażyna Chmielewska- powiedziała, że tutaj chodziło o zasięg
wojewódzki, ogólnopolski.
Przewodniczący Komisji – powiedział, że tutaj brakuje konkursu z SP nr 1 –
drużynowo zajęli II miejsce na etapie wojewódzkim, jako jedyna szkoła w gminie – w
szkole były wenętrzne eleminacje. Szkoła reprezentowała powiat świebodziński. Była
to Olimpiada Przyrodnicza-Wędkarska. Powiedział, jakie były pytania.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Świebodzinie na
posiedzeniu w dniu 23 października 2019 r. zapoznała się z informacją o stanie
realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym
2018/2019 – jednogłośnie przez aklamację.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji – zapytał czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos
w sprawach różnych.
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, o przedstawianym projekcie uchwały
budżetowej. Powiedział, że nie słyszałem, żeby jakaś potrzeba była, słyszeliście przez
rok? Robią i tak, i tak.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że zrobili podejście. Powiedziała, że
nie podoba mi się sprawa z tym boiskiem, bo albo wpisujemy coś w budżet i jest
realizowane albo nie. Mieszkańcy już wiedzą, człowiek zadowolony, mówi, że jest to
w budżecie, będzie to robione, to oczywiście znowu przesuwamy w czasie i robimy
Rozłogi, bo co, bo tam Pan Kołodziej jest.
Radny Dariusz Mieżeń – powiedział, że Rusinów tez jest w opłakanym stanie.
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że Rusinów tez jest, lepiej nie mówić.
Powiedział, że ja mówiłem, głosy zbierali za Sielickim, bo im naobiecywał.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie
wyglądała sytuacja, bo teraz już nie wiem czy to będzie zrobione, to byśmy to złożyli
jako projekt w budżecie obywatelskim, teraz zobaczymy jak w przyszłym roku. Tak
szczerze to nic nie ma..
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że dlatego trzeba głosować przeciw.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że a słyszeliście, że most zamykają
między Jordanowem a Gościkowem?
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że nic nie wiem. Powiedział, że ten most już
chciała władza zamknąć w 94 roku, ale go wybroniłem. Sprowadziłem eksperta za
Szczecina…
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że a nie można tego jakoś tam
zrobić, żeby ruch pieszych był zamknięty, no przecież…
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że trzeba iść do Burmistrza.
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że ten wewnętrzny w wiosce, jak się
chce przejechać to trzeba przejechać przez most, to jest duży problem, pytanie czy
można z tym coś zrobić.
Radny Dariusz Mieżeń – powiedział, że miałby taki wniosek z komisji, bo
rozmawiałam z wydz. GN – jest taka opcja. Powiedział, że wniosek jest o to, aby o
powiadomienie przez pracowników właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w
Świebodzinie rolników o możliwości napisania wniosków przez Gminę, ( dot. utylizacji
odpadów po środkach ochrony roślin i nawozów sztucznych)
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że za ten most to ludzie ich znienawidzą,
świetny ruch zrobili, genialny.
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Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że ja rozumiem, że chodzi o
bezpieczeństwo.
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że ale nie ma żadnego zagrożenia
bezpieczeństwa, jakie zagrożenie jest? Skąd ocenili, że to się nie nadaje?
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że ja się na tym nie znam, ja
rozumiem, że jeszcze auta, to wiadomo…
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że tam tiry jeździły…
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że no jeździły..
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że 50 t. tiry, a oni most zamknęli…
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że ja tam jeżdżę, jeszcze jak
zobaczyłam, że ruch pieszych, jak się spaceruje symboliczne kółeczko, muszą coś
zrobić w tej kwestii, muszę zapytać panią z IZP co mają zamiar zrobić?
Radny Krzysztof Tomalak – zapytał a oni zamknęli ten most?
Radna Emilia Węcłowska-Kasza – powiedziała, że na razie są ogłoszenia, tam
zalecane jest żeby zrobić takie bulwy czy coś takiego, żeby samochody nie
przejeżdżały.
Radny Krzysztof Tomalak – powiedział, że delegacja przyjedzie do mnie, on się
pokazuje z bardzo dobrej strony, pro obywatelom, pro Świebodzinowi, pro cudnie,
kochamy was, biznesmeni wodę mieli mieć, kopnął ich.. nikt wody nie ma, wkurzeni
wszyscy strasznie, tak się postępuje. Gmina nie chce ponosić kosztów.
Przewodniczący Komisji – zapytał czy jeszcze coś w sprawach różnych.
Zakończył posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zostało zakończone o godz. 11.15

Protokołowała:

Andrzej Mazur

D. Skowronek
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