P R O T O K Ó Ł Nr XV/2008
Sesji Rady Miejskiej w Kargowej
odbytej w dniu 22 kwietnia 2008 roku.

Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych tj. 93 % stanu.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Radni nieobecni : Bronisław Tarnowski
Ponadto w sesji uczestniczyli Państwo:
Janusz Kłys – Burmistrz;
Jerzy Fabiś – Z-ca Burmistrza;
Maria Szewczyk – Skarbnik gminy;
Teresa Gorzelanna – Sekretarz gminy;
Brygida Wróblewska Radna Rady Powiatu;
Henryk Jagoda – Radny Rady Powiatu;
Henryk Brudło – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
Anna Wierzbińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej;
Maria Kuprianowicz - Dyrektor Przedszkola;
Małgorzata Kwiecień – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
Sołtysi z terenu gminy i mieszkańcy Kargowej.
Do pkt 1. Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kargowej. Otwarcia sesji o godz. 13,00 dokonał przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Dżumbelak, który przywitał wszystkich obecnych, a następnie
stwierdzając na sali obecnych jest 14 radnych wymagane kworum, otworzyła
XV sesję Rady Miejskiej.
Do pkt 2. Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz zaproponował
wprowadzenie dodatkowych trzech punktów do porządku obrad sesji, które
były już konsultowane na posiedzeniach wszystkich stałych komisji, a
dotyczące:
• Udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
• Uchwaleniu odpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa nieruchomości
zabudowanej od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Kargowej.
• Zaopiniowaniu zmiany projektu aglomeracji „Kargowa”.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanej zmiany porządku obrad.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak odczytał projekt
porządku obrad po wprowadzonych zmianach jak niżej:
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Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja radnych Rady Powiatu.
Wnioski i zapytania radnych.
Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Kargowa za 2007 rok i zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi.
6. Dokonanie zmian w budżecie gminy.
7. Podjęcie decyzji w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Powiatu Zielonogórskiego.
8. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
9. Uchwalenie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa
nieruchomości zabudowanej do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Kargowej.
10.Zaopiniowanie zmiany projektu aglomeracji „Kargowa”.
11.Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej.
12.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
13.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14.Sprawy różne.
15.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16.Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej.
Wobec braku uwag prządek obrad został przyjęty bez uwag.
Do pkt 3. Pan Henryk Jagoda przedstawił informację z działalności Rady
Powiatu. Stwierdził, że ostatnią sesją była nadzwyczajną sesją Rady Powiatu.
Kolejna odbędzie się pojutrze i będzie poświecona między innymi rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok i zajęciu stanowiska
w sprawie udzielenia absolutorium staroście. Radny przedstawił niektóre
pozycje ze sprawozdania podkreślając między innymi, że budżet powiatu
został wykonany w 98,66 %. Omówił pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która bez uwag zaakceptowała sprawozdanie. Pan Jagoda
poinformował, że Zarząd Starostwa ubiega się o środki unijne na remont
szpitala w Sulechowie. Przedstawił także sprawy dotyczące remontu dróg
powiatowych.
Brygida Wróblewska – radna Rady Powiatu – odczytała pismo Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, wcześniej odczytanego na sesji Rady Powiatu
Zielonogórskiego, dotyczące stanu sanitarnego miasta Zielona Góra i powiatu
zielonogórskiego.
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wypowiedź dodał, że wśród średniego personelu szpitala występują żądania
płacowe mimo, że około 200 złotych otrzymały już pielęgniarki.
Radny przedstawił ocenę ośrodków wypoczynkowych w tym także ośrodków
w Wojnowie.
Do pkt 4. Zapytania i wnioski radnych.
Zgłoszone pytania i wnioski

Udzielona odpowiedź przez
Burmistrza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radna Maria Lewandowska
1.Zwróciła uwagę na„kręcących się”
podejrzanych ludzi koło dawnego,
a obecnie spalonego zajazdu w
Smolnie Małym. Pytała Czy nie ma
możliwości, aby gmina zajęła
się tym obiektem.

Burmistrz Janusz Kłys – poinformował, że możliwości
działania gminy w sprawie spalonego obiektu w
Smolnie Małym są ograniczone, a właściwie
prawie żadne. W gminie Drezdenko działała
Spółdzielnia Produkcji Rolnej „Agrotex”do której
należał Zajazd w Smolnie Małym, a która obecnie
już nie istnieje. Nie są płacone podatki dlatego też
gminne należności obciążają hipotekę tej
nieruchomości. Nic innego nie możemy zrobić.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 5. Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak przypomniał, że komisje
stałe Rady Miejskiej rozpatrywały i jednogłośnie zaakceptowały sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz opowiedziały się za udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi.
Burmistrz Janusz Kłys przedstawił uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu gminy Kargowa za 2007 rok.
Następnie
Przewodniczący
sprawozdaniem z wykonania budżetu .

Rady

otworzył

dyskusję

nad

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Roman
Mendak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęciu sprawozdania z
wykonania budżetu gminy i udzieleniu absolutorium Burmistrzowi za 2007r.
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uchwałę Nr
118/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska wobec braku dyskusji nad wnioskiem Komisji
Rewizyjnej i uwag do sprawozdania przyjęła roczne sprawozdanie Burmistrza
z wykonania budżetu gminy za 2007 roku i przychyliła się do wniosku Komisji
Rewizyjnej udzielając Burmistrzowi absolutorium.
Na 15 radnych ustawowego składu Rady Miejskiej i 14 radnych
obecnych na sesji w głosowaniu jawnym wszyscy opowiedzieli się za
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kargowej.
Uchwała Nr XV/104/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i
udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2007 rok została przyjęta
jednogłośnie, a więc uzyskała bezwzględną większość głosów w stosunku do
15-sto osobowego ustawowego składu Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Józef złożyła gratulacje Burmistrzowi, jego z-cy,
skarbnikowi i wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowej realizacji
budżetu w 2007 r. życząc jednocześnie sukcesów w bieżącej pracy.
Burmistrz Janusz Kłys podziękował
radnym za udzielenie
absolutorium i za wsparcie, którego doświadczał. Natomiast Z-cy Burmistrza,
pani Skarbnik i pozostałym współpracownikom burmistrz podziękował za
współpracę w realizacji budżetu w 2007 roku.
Do pkt 6. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XV/105/08 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008 rok. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie.
Do pkt 7. Skarbnik Gminy Maria Szewczyk przedstawiła projekt uchwały w
sprawie udzielenia z budżetu gminy Kargowa w 2008 roku pomocy finansowej
samorządowi Powiatu Zielonogórskiego, na realizację zadania w zakresie
utrzymania dróg publicznych powiatowych pn.”Remont drogi w Wojnowie”, w
formie dotacji celowej w wysokości 80.000 zł.
Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak poinformował o opiniach
stałych komisji rady Miejskiej w powyższej sprawie przypominając ich
pozytywna akceptację.
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Nr XV/106/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zielonogórskiemu.
Do pkt 8. Skarbnik gminy dokonała także ustnego wprowadzenia do projektu
kolejnej uchwały informując, że proponuje się udzielenie z budżetu gminy
Kargowa w 2008 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w
wysokości 2.000 zł. samorządowi Miasta Zielona Góra, na wsparcie
działalności profilaktyczno-edukacyjnej prowadzonej przez Izbę Wytrzeźwień
w Raculi zadania określonego w „Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”
Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr XV/107/08 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Zielone Góra.
Do pkt 9. Burmistrz Janusz Kłys dokonał ustnego wprowadzenia do projektu
uchwały w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa nieruchomości
zabudowanej od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kargowej.
Burmistrz stwierdził między innymi, że Gminna Spółdzielnia w Kargowej jest
właścicielem nieruchomości zabudowanej sklepem i świetlicą wiejską
położonej w miejscowości Stary Jaromierz. Gmina Kargowa ma możliwość
otrzymania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środków na
modernizację i rozbudowę świetlicy w przypadku gdy posiada prawo
własności do nieruchomości. W związku z tym został przeprowadzony podział
w/w nieruchomości, który miał na celu wydzielenie z istniejącego budynku
świetlicy i przynależnego do niej gruntu. Gminna Spółdzielnia „SCH”
wstępnie wyraziła zgodę na odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kargowa
wydzielonej nieruchomości nr 411/5.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w
powyższej sprawie.
Po przegłosowaniu uchwała Nr XV/108/08 w sprawie w odpłatnego
przejęcia przez Gminę Kargowa nieruchomości zabudowanej od Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kargowej została przyjęta jednogłośnie
Do pkt 10. Z-ca Burmistrza Jerzy Fabiś poinformował, że gmina wystąpiła do
Wojewody o zmianę aglomeracji Kargowa ze względu między innymi na
oddanie do użytku podoczyszczalni ścieków w Nestle i Ubojni Drobiu
„Brychcy”.
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aglomeracji „Kargowa” została podjęta bez uwag. Decyzję w tej sprawie
podjęto jednogłośnie.
Do pkt 11. Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak przypomniał, że na
posiedzeniach komisji omawiana była sprawa skargi podopiecznej OPS na
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej. Nie mniej jednak
otworzył dyskusję nad sprawą skargi podopiecznej
W dyskusji głos zabrała:
Anna Wierzbińska – Kierownik OPS – poinformowała, że w sprawie
podopiecznej nie ma żadnego błędu formalno-oprawnego. Podopieczna nie
przyjmuje do wiadomości, że trzeba pewne dokumenty uzupełnić bądź
uaktualnić dlatego też regularnie skarży się na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej jeżeli nie są realizowane jej oczekiwania.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/110/08 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
uznając skargę za bezzasadną.
Do pkt 12. Janusz Kłys przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w
okresie międzysesyjnym. Poinformował o sprzedaży mienia gminnego w
okresie od 11.03.2008r. do 21.04.2008r. Materiał w załączeniu.
Do pkt 13. Udzielona odpowiedź na zapytanie radnej jest umieszczona w
pkt 4. porządku obrad.
Do pkt 14. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Józef Dżumbelak – przypomniał o konieczności
złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. łącznie np. z PIT-37
wspólnie z współmałżonkiem. Druki oświadczeń majątkowych o ile ktoś z
radnych jeszcze nie ma są do odebrania po sesji u p. Żachowskiej.
Przewodniczący poinformował o nowym regulaminie konkursu „Najładniejsza
posesja w gminie Kargowa”. Przedstawił wielkość ustalonych nagród oraz
zaapelował o liczny udział w konkursie.
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wieczorem na teren Gimnazjum, gdyż młodzież spotyka się tam pozostawiając
butelki po alkoholu i inne śmieci nie mówiąc już o głośnym zachowaniu.
Radna Herbik Ewa – zawróciła się do przedstawicieli Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby zorganizowało pogadanki na temat
szkodliwości spalania w piecach różnych foli, plastikowych butelek i innych
pojemników, których spalanie jest szkodliwe.
Brygida Wróblewska – przedstawicielka władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
poinformowała, że z inicjatywy radnej Barbary Dębickiej odbędzie się
spotkanie z „Amazonkami”. Zaprosiła na spotkanie radnych oraz wszystkie
zainteresowane osoby.
Henryk Brudło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej omówił
program organizowanych imprez w dniach 1-3 maja br. Przedstawił program
obchodów Dni Kargowej podkreślając między innymi przyjazd harlejowców.
Wspomniał o organizacji tzw.” pchlego targu„ i w związku z tym prosił o
przynoszenie rożnych niepotrzebnych rzeczy, które będzie można sprzedać na
niewielkie grosze.
Do pkt 15. Protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej w wyniku głosowania
został przyjęty jednogłośnie bez jego odczytywania.
Do pkt 16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Józef
Dżumbelak zamknęła obrady XV sesji Rady Miejskiej o godz.15.30, dziękując
wszystkim radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji.

Protokołowała

Alicja Żachowska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Józef Dżumbelak

