Rada Miejska w Jasieniu
Radni - Sesja

Protokół nr XXXVII/2022
XXXVII Sesja w dniu 26 maja 2022
Obrady rozpoczęto 26 maja 2022 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:56 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków – radnych na stan 15.
Obecni:
1. Waldemar Bednarski
2. Anna Dzienisz
3. Tadeusz Hoda
4. Piotr Karalus
5. Zbigniew Kruszyński
6. Elżbieta Maćko
7. Michał Rewaj
8. Danuta Rudnikowicz
9. Marcelina Słomkowska
10. Danuta Stackiewicz
11. Krzysztof Stefański
12. Zbigniew Walczak
13. Zbigniew Witkowski
14. Karolina Wujda
15. Sebastian Zysk

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.
Po otwarciu XXXVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Z.
Walczak zaproponował radnym uczczenie minutą ciszy śmierć
Honorowego Obywatela Miasta Jasienia Pana Eugeniusza Pokornego.
Następnie złożył życzenia wszystkim mamom z okazji ich święta.
2. Sprawdzenie obecności.
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Radni obecni na sesji złożyli podpisy na liście obecności oraz odznaczyli
swoją obecność w tabletach.

3. Przedstawienie porządku obrad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.
Sprawdzenie obecności.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu nowego
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Jasień w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do
zaopiniowania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.

4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
13.05.2022 r. – spotkanie z Czesławem Fedorowiczem Prezesem Szprewa Nysa-Bóbr,
14.05.2022 r. – turniej piłki siatkowej ZNP i samorządowców,
16.05.2022 r. – spotkanie z Policją w sprawie monitoringu oraz spotkania z
dłużnikami,
18.05.2022 r. – spotkanie z dyrektorkami szkół i uczestnictwo w powiatowym
dniu strażaka,
19.05.2022 r. – udział w posiedzeniu komisji wspólnych Rady Miejskiej oraz
posiedzenie pierwszej rady budowy PSZOK,
21.05.2022 r. – wyjazd wraz z radnymi do Gminy Szpreetal,
24.05.2022 r. – spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych,
25.05.2022 r. – podpisanie umowy na remont przedszkola oraz spotkanie z
uchodźcami.
Przewodniczący Rady Zbigniew Walczak zwrócił się o więcej informacji na
temat spotkania z uchodźcami. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w
Jasieniu uczestniczyło ponad 100 osób. Jest osoba z Ukrainy, która będzie
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uczyć języka polskiego. Chętnych podzielono na 6 grup ponieważ zajęcia będą
odbywać się do południa i po południu dla osób pracujących. Omówiono dalsze
działania ponieważ na terenie naszej gminy jest ponad 400 uchodźców, którym
trzeba by zapewnić zajęcia. Padła propozycja wycieczki po województwie
lubuskim o trasie Jasień-Krosno-Świebodzin-Paradyż-Sulechów-Zielona Góra.
Spotkanie również miało na celu przekazanie informacji gdzie, co załatwić
gdzie pozyskać druki, które są dwujęzyczne. Rozmawiano również na temat
zatrudnienia. Są zainteresowani kursami. Przewodniczący zaniepokoił się
brakiem miejsc w przedszkolu. Burmistrz poinformował, że nie ma takiej
informacji. Do przedszkola będą przyjmowani w pierwszej kolejności dzieci
rodziców pracujących. Na ukończeniu jest dokumentacja na żłobek. Spotkanie
w przedszkolu dotyczyło głównie tego, że latem przedszkole jest zamykane na
miesiąc, a Burmistrz chciałby zamknąć na dwa miesiące, a przez jeden m-c
dzieci przybywałyby w szkole. Warunki mogą być utrudnione, katering będzie
dowożony ale na pewno będzie lepiej niż w przedszkolu ponieważ będzie tam
przeprowadzany generalny remont. Od 1 czerwca sześciolatki przechodzą do
szkoły do końca bieżącego roku. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej E.
Maćko zainteresowała się spotkaniem z Panem Czesławem Fedorowiczem, czy
było efektywne. Burmistrz spotkał się dlatego, że nie ma żadnego kontaktu z
Dőbern i nie można zrealizować żadnego projektu chociaż dwa były
przygotowane. Stara się poszukać kontaktu po stronie Brandenburgii. Pan
Fedorowicz prosił aby się wstrzymać ponieważ będzie interweniował w tej
sprawie. Jedyny kontakt bardzo dobry jest ze strażakami z Dőbern ale
prawidłowe działania powinny być poprzez gminę i wtedy są realizowane
projekty. Natomiast bardzo dobrze układa się współpraca z gminą Szpreetal.

5. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacji ani zapytań radni nie złożyli.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu i
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu.
Wiceburmistrz Katarzyna Łuczyńska odczytała w całości projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Walczak dodał, że sprawę
omawiano na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych gdzie
pozytywnie została zaopiniowana. Również przedyskutowano na połączonych
komisjach Rady Miejskiej gdzie zarówno Dyrektor MGOK jak i Biblioteki
Publicznej pozytywnie wypowiedzieli się w tej sprawie.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXVII/257/2022 w sprawie zamiaru połączenia
samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w
Jasieniu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Waldemar Bednarski, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Michał Rewaj, Danuta
Rudnikowicz, Marcelina Słomkowska, Danuta Stackiewicz, Zbigniew Walczak,
Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda, Sebastian Zysk
PRZECIW (2)
Zbigniew Kruszyński, Elżbieta Maćko
NIEOBECNI (2)
Anna Dzienisz, Krzysztof Stefański

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu nowego
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Jasień w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
Wiceprezes spółki z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu Pan Maciej Witkowski
przypomniał, że poprzednia uchwała została unieważniona przez Sąd w wyniku
zaskarżenia jej przez nadzór wojewody. Sprawy, które zarzucono w wyroku
zostały poprawione. Obecnie po podjęciu przedłożonego projektu będzie
przesłany do Wód Polskich w celu wydania opinii.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały Nr XXXVII/258/2022 w sprawie w sprawie przyjęcia
projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Jasień w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do
zaopiniowania.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Waldemar Bednarski, Tadeusz Hoda, Piotr Karalus, Zbigniew Kruszyński,
Elżbieta Maćko, Michał Rewaj, Danuta Rudnikowicz, Marcelina Słomkowska,
Danuta Stackiewicz, Zbigniew Walczak, Zbigniew Witkowski, Karolina Wujda,
Sebastian Zysk
NIEOBECNI (2)
Anna Dzienisz, Krzysztof Stefański

8. Wolne wnioski.
Radna D. Rudnikowicz zwróciła się do Burmistrza A. Kamyszka czy planuje
remonty w szkole na ul. Podmokłej. Burmistrz nie obiecuje ponieważ są bardzo
wysokie koszty remontu przedszkola, gdyż stale dochodzą dodatkowe sprawy, a
planowana jest wymiana chodnika na ul. Ogrodowej oraz rekultywacja zieleni
wokół przedszkola. Radna poprosiła o odpowiedź Burmistrza ponieważ
mieszkanka Jasienia zwróciła się do zarządcy cmentarza kto ma posprzątać
zaśmiecone pomniki wiórami, gałązkami, zaśmiecenie powstało w wyniku
wycinki drzew ponieważ zarządca powiedział, że gmina ma to posprzątać.
Burmistrz obiecał, że porozmawia z zarządcą.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej E. Maćko w sprawie parkingu, który ma
powstać. Mieszkańcy zwrócili się z zapytaniem czy nie jest spowoduje to
zamknięcia drogi na ul. Plac Wolności. Burmistrz A. Kamyszek potwierdził, że
nie ma to żadnego związku.

Radny Z. Kruszyński :
1/ sprzedano trzy działki na ul. Piaskowej chciałby uzyskać odpowiedź na co są
przeznaczane uzyskane środki,
2/ Budynek po szkole w Golinie – odbyły się już dwa przetargi i budynek nie
został sprzedany – co w związku z tym Burmistrz zamierza zrobić,
3/ sala na ul. Kolejowej niszczeje, czy Burmistrz planuje jakieś działania.
Ad.1/ wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są przeznaczane na
prowadzone inwestycje. Wpłynęła faktura na kwotę 1 mln. zł do zapłaty za
termomodernizację dobrze byłoby aby więcej działek zostało sprzedanych. Jest
szansa na sprzedaż dwóch dużych działek.
Ad.2/ Będzie ogłoszony przetarg po raz trzeci, nie można zmniejszyć kwoty
poniżej wyceny. Jeżeli obiekt ten nie zostanie sprzedany to chciałby przebudować
na lokale mieszkalne.
Ad.3/ nie planowany jest żaden remont sali na ul. Kolejowej, nie jest ujęta w
planach inwestycyjnych. Na razie nic tam nie będzie robione z uwagi na
wielomilionowe koszta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Walczak zwrócił się do Burmistrza Kamyszka
- czy udzielono pomocy mieszkańcom Wiciny po przejściu nawałnicy w miniony
piątek. Burmistrz przyznał, że są duże straty. Trzeba przede wszystkim
uporządkować powalone drzewa ale również zadbać o te stojące zagrażające.
Robią to nasi strażacy ale ci panowie robią to w wolnym czasie ponieważ na co
dzień pracują zawodowo. Burmistrz zapewnił, że będzie to robione chociaż przez
dłuższy czas. Przewodniczący poruszył sprawę uszkodzonego kościoła.
Burmistrz zna sprawę bo był na miejscu i jest w kontakcie z ks. Proboszczem.
Radny W. Bednarski zwrócił uwagę, że firma od trzech dni dokonuje naprawy.
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9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Walczak po wyczerpaniu porządku obrad o
godzinie 10.56 zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący
Rada Miejska w Jasieniu

Przygotował(a): Małgorzata Dereń
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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