P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2009
Sesji Rady Miejskiej w Kargowej
odbytej w dniu 25 marca 2009 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 tj.93 % stanu.
Lista obecności w załączeniu do protokółu.
Radny nieobecny:
Bronisław Tarnowski – nieusprawiedliwiony.
Ponadto w sesji uczestniczyli Państwo:
Janusz Kłys – Burmistrz;
Jerzy Fabiś – Z-ca Burmistrza;
Maria Szewczyk – Skarbnik gminy;
Brygida Wróblewska Radna Rady Powiatu;
Henryk Jagoda – Radny Rady Powiatu;
Henryk Brudło – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
Leszek Radom – Dyrektor Gimnazjum,
Dariusz Wróblewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej.
Danuta Kawecka – p.o Dyrektor Przedszkola Publicznego.
Sołtysi z terenu gminy.
Do pkt 1. Otwarcia sesji Rady Miejskiej o godz. 13,00 w Urzędzie Miejskim w
Kargowej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Dżumbelak. Przywitał
wszystkich obecnych, a następnie stwierdzając na sali obecnych jest 14 radnych,
wymagane kworum, otworzył XXII sesję Rady Miejskiej.
Do pkt 2. Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak odczytał projekt porządku obrad
jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja radnych Rady Powiatu.
Wnioski i zapytania radnych.
Rozpatrzenie propozycji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków.
6. Wyznaczenie przedstawicieli organu prowadzącego do powołania w skład
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w
Kargowej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i jej organów za rok 20062008.
8. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej.
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komisji RM na 2009 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
11.Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
12.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
13.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14.Sprawy różne.
15.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16.Zamknięcie XXII sesji Rady Miejskiej.
Wobec braku uwag prządek obrad został przyjęty.
Do pkt 3. Pan Henryk Jagoda przedstawił informację z działalności Rady Powiatu
Zielonogórskiego. Omówił budżet Starostwa Powiatowego podkreślając, że został
zaciągnięty kredyt, którego zabezpieczeniem został weksel In blanko.
Poinformował, że deficyt Starostwa wynosi 16.512.709 zł. Radny powiatu
przypomniał o obchodach 10-lecia powiatu. Poinformował, że na tej uroczystości
Burmistrz Kargowej Janusz Kłys i p. J. G. strażak z OSP Smolno Wielkie
otrzymali odznaczenie „Zasłużony dla powiatu zielonogórskiego”. Dnia 16 marca
br. gminę Kargowa odwiedził starosta powiatu p.Łazicki i członek Zarządu
Powiatu p. Szarłata, aby na miejscu w Smolnie Wielkim zadecydować o budowie
chodników przy drodze powiatowej, od mostu (lewa strona) do kościoła, i dalej
prawa stroną do końca wsi w stronę miejscowości Ostrzyce. Byli także w
Karszynie decydując o naprawie drogi relacji Karszyn – Siadcza. Stwierdzili
potrzebę naprawy tej drogi gruntowej poprzez nawiezienie tłucznia. Odnosząc się
do zimowego utrzymania dróg ocenił, że tegoroczne praktyki zimowego
utrzymania dróg nie sprawdziły się. Najprawdopodobniej wróci się do
wcześniejszych doświadczeń, że utrzymaniem dróg zajmą się firmy z danej gminy.
Radny Henryk Jagoda przedstawił inwestycje planowane w służbie zdrowia i nie
tylko. Odczytał treść pisma w imieniu sołtysów i działaczy samorządowych
złożonego w dniu 18.02.09 do Starostwa dotyczącego zmian w planie rozwoju
lokalnego powiatu zielonogórskiego o zadania planowane do wykonania w gminie
Kargowa. Radny powiatu wspomniał, że na sesji rozpatrywane były sprawy straży
pożarnej i stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Poinformował
jak oceniana jest gmina Kargowa na tle innych jednostek samorządowych.
Przedstawił także wyniki kontroli sanitarnej w gminie przeprowadzonej w hotelach
i ośrodkach wypoczynkowych, podkreślając bardzo dobra ocenę w tym zakresie.
Radny zwrócił uwagę na zwiększający się stan bezrobocia w gminie Kargowa, jak
też w powiecie i województwie. Zarząd Powiatu przekaże 70 tyś zł. na remont
oczyszczalni ścieków w Kargowej w ramach środków z Funduszu Ochrony
Środowiska.
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podejmowanych ostatnio uchwał przez Radę Powiatu Zielonogórskiego
interpretując niektóre przyjęte rozwiązania. Na koniec w imieniu Stowarzyszenia
„Amazonki” z Sulechowa apelowała o przekazywanie 1% podatku na rzecz ich
statutowej działalności.
Do pkt 4. Nie zgłoszono żadnych pytań ani wniosków.
Do pkt 5. Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak przypomniał, że komisje stałe
Rady Miejskiej po szerokiej analizie przedstawionych kalkulacji i wariantów taryf
opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w II wersji
zaproponowanej:
- woda dla gospodarstw domowych za 1m³-2,40 zł + VAT
- woda dla pozostałych odbiorów za 1m³ - 2,90 zł + VAT
- ścieki komunalne - 1m³ - 2,85 zł. + VAT,
- ścieki przemysłowe - 1m³ - 4,05 zł. + VAT.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie otworzył dyskusję
nad w/w projektem uchwały.
Wobec braku dyskusji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę
Nr XXII/146/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Decyzję w tej sprawie podjęto
jednogłośnie
Do pkt.6 Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
organu prowadzącego do powołania w skład komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Przedszkola Publicznego w Kargowej.
Uchwała Nr XXII/147/09 w powyższej sprawie została przyjęta jednogłośnie.
Do pkt.7 Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak otworzył dyskusję nad
sprawozdaniem z działalności Rady Miejskiej i jej organów za rok 2006-2008.
dodał, że komisji Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
materiał przygotowany przez Biuro Rady Miejskiej.
Rada Miejska wobec pełnej akceptacji przygotowanego materiału po
przegłosowaniu jednogłośnie przyjęły sprawozdania z działalności Rady Miejskiej
i jej organów za rok 2006-2008.
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sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej RM w sprawie doraźnej kontroli Przedszkola
Publicznego w Kargowej.
Burmistrz Janusz Kłys – poinformował, że dotychczasowa dyrektorka przedszkola
Maria Kuprianowicz złożyła rezygnację z funkcji dyrektora Przedszkola
Publicznego w Kargowej. Stąd potrzeba ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora tej placówki i możliwość składania ofert do dnia 30.04.2009r.
Rada Miejska bez uwag, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Publicznym w Kargowej.
Do pkt.9 Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2009 rok. Uchwała Nr XXII/148/09 w powyższej sprawie w załączeniu.
Rady Miejskiej zatwierdziła także swój plan pracy i plan pracy Komisji ds.
Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM na 2009
rok. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie.
Do pkt.10. Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak przypomniał, że wniosek
Burmistrza przedłożony w projekcie uchwały ma na celu dostosowanie opisu
granic obwodów głosowania do stanu faktycznego tj. wprowadzenie nazw ulic do
obwodów. Wniosek ten ma charakter porządkowy i nie powoduje zmiany granic
obwodów głosowania tylko uzupełnia ich opis poprzez dopisanie nazw ulic.
Po przegłosowaniu uchwała Nr XXII/149/09 dotycząca zmiany uchwały w
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania została przyjęta jednogłośnie.
Do pkt 11 Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy był szczegółowo omawiany na posiedzeniach
komisji. Nie mniej jednak wobec wystąpienia drobnych autopoprawek prosił
skarbnik gminy Marię Szewczyk o ich przedstawienie.
Maria Szewczyk - skarbnik gminy przedstawiła autopoprawki w zapisie projektu
uchwały podkreślając, że dotyczą one przede wszystkim wieloletniego programu
inwestycyjnego gminy Kargowa na lata 2009-2011, a w nim rozbudowy budynków
dydaktycznych Gimnazjum i Przedszkola w Kargowej.
Uchwała Nr XXII/150/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na
2009 rok po przegłosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

- 5 Do pkt 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i sprzedaż mienia gminnego w
załączeniu do protokołu.
Do pkt 13. Ze względu na nie zgłoszenie wniosków i zapytań radnych nie
udzielono odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Do pkt 14. Sprawy różne.
Danuta Wróblewska – w-ce przewodnicząca rady – przypomniała, że w styczniu
br. minęła 65 rocznica pomordowanych kobiet w okolicach Starego Jaromierza, a
pochowanych na cmentarzu w Kargowej. Płyta nagrobna na zbiorowej mogile jest
bardzo zniszczona i wymaga odnowienia. Radna apelowała o pomoc w remoncie
tego grobu.
Brygida Wróblewska – radna Rady Powiatu – poinformowała, że ruszył program
zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych dla matek, po urlopie
macierzyńskim. Apelowała do radnych i sołtysów, aby zgłaszali chętne panie na
powyższy, bezpłatny kurs.
Jerzy Fabiś – z-ca Burmistrza – apelował do wszystkich obecnych, aby 1%
podatku przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym przekazali na zakup sztandaru
dla OSP w Starym Jaromierzu. Sztandar ma kosztować 4,5 tyś zł. i jest bardzo
ważny dla mieszkańców tej wsi. Przy okazji dożynek i obchodów 300-lecia
istnienia Starego Jaromierza zostanie zorganizowana uroczystość nadania
sztandaru dla OSP.
Henryk Brudło – dyrektor GOK – przypomniał, że w grudniu zbierane były środki
na pompę insulinową dla chorego chłopca , po zakończeniu akcji wpłynęło jeszcze
1 tyś zł. od jednego przedsiębiorcy. Dyrektor poinformował, że powyższe
dodatkowe środki zostały przekazane rodzinie chorego chłopca z przeznaczeniem
na serwis i obsługę pompy. Dyrektor zapraszał wszystkich obecnych do GOK-u na
film o księdzu Popiełuszce.
Dariusz Wróblewski – dyrektor Szkoły Podstawowej – podziękował Burmistrzowi
dyrektorowi GOK i sołtysowi wsi Chwalim za pomoc przy organizacji konferencji
dla dyrektorów szkół, która odbywała się w Szkole Podstawowej w Kargowej przy
ul. Marchlewskiego 45
Do pkt 15. Protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie
bez jego odczytywania.

- 6 Do pkt 16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Józef
Dżumbelak zamknął obrady XXII sesji Rady Miejskiej o godz.15,00 dziękując
wszystkim radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji.
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