P R O T O K Ó Ł Nr II/06
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 grudnia 2006 roku.
Lista obecności wraz z podjętymi Uchwałami od Nr II/2/06 do nr II/7/06
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Stan radnych – 20, obecnych w chwili otwarcia sesji – 18.
II uroczysta sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się w sali kinowej
Zespołu Placówek Kultury, przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy, początek obrad
godz. 13:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram II sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Poinformował na wstępnie,
że na tej uroczystej sesji odbędzie się zaprzysiężenie nowo wybranego
Burmistrza Marka Długozimy. Następnie powitał serdecznie wszystkich, pana
Burmistrza Jerzego Hołdanowicza; powitał nowo wybranego Burmistrza pana
Marka Długozimę; panie radne, panów radnych; Starostę pana Adacha;
Wicestarostę pana Gombrowicza; Przewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego pana Jarosława Browalię, wszystkich radnych powiatowych ;
Burmistrza minionej kadencji Henryka Jacukowicza; jak również Starostę
Marka Kolińskiego; kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, Powiatu
Trzebnickiego; księży: Zdzisława Paducha, Dziekana Jerzego Olszówkę oraz
ks. prof. Antoniego Kiełbasę. Powitał wszystkich przedstawicieli organizacji
społecznych; związków zawodowych; partii politycznych; organizacji
kombatanckiej. Powitał honorowych obywateli miasta Trzebnicy, którzy
przyczynili się do rozwoju miasta i Gminy. Powitał przedsiębiorców lokalnych
oraz wszystkich zgromadzonych na sali, na tej uroczystej sesji.
Na sali rozległy się oklaski.
Przewodniczący Rady Jan Darowski zakomunikował, że został przedstawiony
porządek obrad radnym, do którego nie wniesiono uwag. Zapytał radnych, czy
maja ewentualnie jakieś uwagi. Nikt nie zgłosił uwag do porządku. W związku
powyższym Przewodniczący przystąpił do realizacji następującego porządku
obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr II/2/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Marka Długozimy.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
w Trzebnicy.
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Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr II/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
7. Podjęcie uchwały Nr II/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
8. Podjęcie uchwały Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych.
9. Podjęcie uchwały Nr II/6/06 w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
10.Podjęcie uchwały Nr II/7/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy do
Zgromadzenia Związku Gmin „BYCHOWO”.
11.Interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Komunikaty.
14.Zamknięcie sesji.
Ad.3. Podjęcie uchwały Nr II/2/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Marka Długozimy.
Przewodniczący Rady uzasadnił, że uchwałę tę należy podjąć w związku z tym,
że pan Marek Długozima został Burmistrzem i nie może pełnić funkcji radnego .
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu pana Burmistrza Jerzego
Hołdanowicza.
W związku z tym, że pan Burmistrza Hołdanowicz wyszedł, bo otrzymał jakąś
pilną wiadomość prowadzący obrady przeszedł dom kolejnego punktu.
Ad.4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
w Trzebnicy.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pani Jadwiga Adach wręczyła
panu Burmistrzowi Markowi Długozimie zaświadczenie o wyborze Jego osoby
na Burmistrza Gminy Trzebnica. Dodała, że społeczeństwo Gminy Trzebnica
zaufało i wybrało Jego osobę w wyborach bezpośrednich na Burmistrza.
W tym miejscu rozległy się oklaski.
Ad.5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Jan Darowski zapoznał
zebranych z podstawą prawną dotycząca odebrania ślubowania przez radnych tj.
na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, objęcie
obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania o następującej treści:
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dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg.
Pan Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica wobec Rady Miejskiej,
zaproszonych gości i mieszkańców Gminy Trzebnica powiedział: „ Ślubuję
tak mi dopomóż Bóg”.
Na sali rozległy się oklaski.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że od tego momentu nowo wybrany
Burmistrz objął obowiązki Burmistrza Gminy Trzebnica.
Następnie złożył Burmistrzowi Markowi Długozimie wszelkiej pomyślności,
wytrwałości, konsekwencji w realizacji programu wyborczego, mając na
uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców w imieniu Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wrócił już pan Burmistrz
Jerzy Hołdanowicz i oddał mu głos.
Ustępujący Burmistrz Jerzy Hołdanowicz zwrócił się w swoich słowach do
Przewodniczącego Rady, radnych, Burmistrza i mieszkańców Gminy Trzebnica
cyt.( z taśmy):” historia pewnego mojego fragmentu życia zamknęła się tutaj
w tej sali w Trzebnicy. Osiem lat temu, tutaj zaczęła się moja przygoda
z samorządem i tutaj dzisiaj się kończy. Tu przejąłem władzę i tutaj dzisiaj przed
Państwem ja oddaję.
Z tej okazji chciałbym wszystkim złożyć serdeczne
gratulacje z tytułu uzyskania tak zaszczytnego mandatu. Życzę samych trafnych
decyzji, panu Przewodniczącemu życzę, aby umiał stonować emocje członków
Rady i żeby miał jak najmniej ingerencji z Wydziału Nadzoru Prawnego
Wojewody. Panu Burmistrzowi, panie Marku życzę samych sukcesów i wielu
sukcesów, ponieważ sukcesy Burmistrza będą naszymi sukcesami, sukcesami
Gminy i sukcesami lokalnej społeczności. Jeszcze raz życzę wszystkim
wszystkiego najlepszego.”
Na sali rozległy się oklaski.
Ustępujący Burmistrz Jerzy Hołdanowicz wręczył bukiet kwiatów nowo
wybranemu Burmistrzowi Markowi Długozimie a następnie Przewodniczącemu
Rady składając przy tym życzenia samych sukcesów w pracy.
Burmistrz Marek Długozima wręczył z kolei ustępującemu Burmistrzowi bukiet
kwiatów, dziękując za dotychczasową 8 –letnią pracę.
Następnie Przewodniczący Rady wręczył kwiaty ustępującemu Burmistrzowi
i obejmującemu Urząd Burmistrzowi.
Po tej ceremonii Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Markowi
Długozimie.
Burmistrz Marek Długozima wygłosił następujące przemówienie cyt. (z taśmy):
„ Czcigodni Księża Dziekani i Księże Profesorze; Szanowni Honorowi
Obywatele Miast; Drodzy Goście i Przedstawiciele Lokalnej Wspólnoty
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Trzebnickiego; Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Panie i Panowie Radni!
W swoim dzisiejszym wystąpieniu pragnę przywołać trzy fundamentalne
prawdy, z których wynikać będą zasady postępowania, jakimi chce kierowa,
podejmując zaszczytna, ale jakże odpowiedzialną misję włodarza gminy
Trzebnica.
Pierwsza prawda wypływa z treści ślubowania, które przed chwilą złożyłem, że
powierzony mi dzisiaj urząd – z woli Bożej i większości wyborców – mam
sprawować tylko dla dobra całej wspólnoty samorządowej, a więc – nie
osobistego czy dla partykularnych interesów określonej grupy. Z tego faktu
wypływa także zobowiązanie do traktowania powierzonej mi misji przede
wszystkim – w kategorii służby.
Druga ważną dla mnie prawdą jest stwierdzenie, że zgoda buduje, a niezgoda
rujnuje. Wynika z niej oczywisty wniosek, że tylko zgodne wspólnotowe działanie
może zapewnić rozwój gminy. Stąd, konieczność wzniesienia się ponad wszelkie
podziały i buduje na tym, co nas łączy. W tym miejscu zwracam się do Wysokiej
Rady Miejskiej V kadencji, która będzie moim najważniejszym partnerem
w zarządzaniu gminą.
Panie i panowie! Łączy nas bardzo wiele, a przede wszystkim to, że ubiegając
się o mandat samorządowy deklarowaliśmy kierowanie się dobrem wspólnoty
samorządowej, co też potwierdziliśmy aktem ślubowania, że jesteśmy również
przygotowani do pełnienia tego mandatu, bo mamy opracowane programy
wyborcze i wiele pomysłów do urzeczywistnienia. Jeśli więc chcemy być
autentycznymi rzecznikami interesów ogółu mieszkańców gminy, musimy
zespolić siły, wspólnie wyznaczyć cele i określać sposoby ich realizacji. Dlatego
zwracam się do wszystkich radnych z propozycja podpisania na czas kadencji
2006-2010 „Paktu Ponad Podziałami dla dobra gminy Trzebnica”, który
będzie dokumentem uwiarygodniającym nasze intencje i równocześnie
honorowym zobowiązaniem. Proponuję również przekazanie wszystkich
indywidualnych wyborczych programów
do tzw. „Gminnego Banku
Postulatów”. Do tego „Banku” będą też wpisywane propozycje zgłaszane przez
mieszkańców i poszczególne środowiska społeczne. Uważam, że wszystkie
powinny być stałym punktem odniesienia zarówno w pracy Burmistrza jak
i Rady Miejskiej oraz jej Komisji.
Budując program działania na lata 2006-2010, trzeba jednak pamiętać, że nie
wyważa się otwartych drzwi. Należy więc uszanować dobre rozwiązania władz
samorządowych poprzedniej kadencji i kontynuować realizację rozpoczętych
projektów wynikających z przyjętych dokumentów strategicznych. Nie ulega
bowiem wątpliwości fakt, że zasada zarządzania strategicznego musi być
podstawową praktyka samorządową. Dobra strategia to źródło sukcesu. By
jednak spełniała swoją rolę, musi być aktualizowana. Temu samemu procesowi
muszą być też poddane wszystkie programy wynikające z przyjętych strategii.
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Postulatów”. Dopiero na tej kanwie i uwzględniając możliwości budżetu można
wypracować ramowy program na nowa kadencję, a następnie przyjąć
„Założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy Trzebnica na rok 2007”.
Czeka nas więc na wstępie ogrom pracy. Ze swojej strony chcę zapewnić, że
zrobię wszystko, by projekt ramowego programu działania na lata 2006-2010
i „Założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok 2007” przedłożyć Radzie do
zatwierdzenia w terminie jak najszybszym.
Wysoka Rado! Liczę na to, że moje propozycje budowania podstaw działania
ponad podziałami spotkają się z życzliwą akceptacją wszystkich radnych i że
wspólnie podejmiemy trud konstruktywnej i owocnej współpracy w imię
nadrzędnej wartości, jaką jest pomyślny, dynamiczny rozwój gminy Trzebnica.
Szanowni Goście, Przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej!
Tak, jak
deklarowałem to w swoim , programie wyborczym, potwierdzam tez gotowość
do uruchomienia instytucji szerokiej konsultacji społecznej i zachęcam
mieszkańców oraz poszczególne środowiska społeczne Gminy do żywej
współpracy z władzami samorządowymi. „Gminny Bank Postulatów” będzie
otwarty i dla Was, także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Liczę
również na ścisłą współpracę z władzami samorządu powiatowego oraz Sejmiku
Dolnośląskiego z pośrednictwem radnego sejmiku, pana Marka Łapińskiego.
Jestem głęboko przekonany, że wspólnie zrealizujemy wizję Gminy Trzebnica,
która nosimy w swoich sercach. Dziękuję za uwagę”.
Na sali rozległy się oklaski. W tym momencie Burmistrz wręczył bukiet
kwiatów małżonce Elżbiecie, dziękując jej za wytrwałość w tej kampanii
wyborczej. Podziękował też swojej rodzinie za wsparcie.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za wystąpienie
i poinformował zebranych, że część ceremonialna została zakończona i ogłosił
30 minutową przerwę. Nadmienił, że po przerwie przejdą do kontynuowania
porządku obrad.
Przewodniczący Rady wznowił obrady o godz. 14:00 i na wstępie przeprosił
w swoim i Burmistrza imieniu sołtysów, że nie wymienił ich w części oficjalnej
i uczynił to w tym momencie słowami „ Serdecznie witam panie, panów
sołtysów.” Następnie przeszedł do porządku obrad.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr II/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że wybór ten jest dokonywany
w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Janusz Szydłowski zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydata
radnego Mariusza Czarnego. Uzasadnił to tym, iż pan Mariusz Czarny jest
mieszkańcem Trzebnicy, ma 46 lat, radny poprzedniej kadencji, były dyrektor
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Wydz. Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Trzebnicy, kompetentny.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Janusz Pancerz zgłosił w imieniu radnych „Trzebnica 2000 plus”
kandydata na Wiceprzewodniczącego radnego Jana Janusiewicza. Uzasadnił iż,
pan Jan Janusiewicz przez dwie kadencje był radnym, jest doświadczonym
samorządowcem, w ostatniej kadencji był przewodniczącym Komisji ds.
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Radny Jan Janusiewicz również wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady powiedział, że skoro muszą się odbyć wybory tajne, to
musi być powołana Komisja Skrutacyjna i poprosił o podawanie kandydatur.
Radny Adam Gubernat zaproponował radnego Pawła Wolskiego.
Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę?
Radny Wolski wyraził zgodę.
Radny Czesław Czternastek zgłosił radnego Stanisława Madelskiego.
Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę?
Radny Modelski wyraził zgodę.
Radny Józef Skotny zgłosił radnego Zenona Janiaka.
Przewodniczący zapytał, czy radny wyraża zgodę?
Radny Janiak wyraził zgodę.
Przewodniczący podziękował i poprosił, aby Komisja Skrutacyjna się
ukonstytuowała. Następnie poinformował, że głosowanie będzie się odbywało
oddzielnie, bo będą podjęte 2 uchwały. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła
kandydata radnego Mariusza Czarnego, a druga uchwała będzie dotyczyć
kandydata radnego Jana Janusiewicza.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do uzupełniania kart do głosowania o nazwisko
kandydata radnego Mariusza Czarnego. W dalszej kolejności, karty zostały
rozdane radnym. Po wypełnieniu obowiązku przez radnych a więc oddaniu
głosu „za” lub „przeciw” karty zostały wrzucone do urny. Po sprawdzeniu
i przeliczeniu kart, sporządzony został protokół Komisji Skrutacyjnej, który
odczytał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Wolski.
Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Wiceprzewodniczącym Rady
został radny Mariusz Czarny.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę o wyborze na Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Mariusza Czarnego pod głosowanie: „za” – przyjęciem
uchwały było 18 radnych.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr II/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że drugim kandydatem jest radny Jan
Janusiewicz i poprosił Komisję Skrutacyjną, aby przystąpiła do pracy.
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kandydata radnego Jana Janusiewicza. W dalszej kolejności, karty zostały
rozdane radnym. Po wypełnieniu obowiązku przez radnych a więc oddaniu
głosu „za” lub „przeciw” karty zostały wrzucone do urny. Po sprawdzeniu
i przeliczeniu kart, sporządzony został protokół Komisji Skrutacyjnej, który
odczytał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Wolski.
Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Wiceprzewodniczącym Rady
został radny Jan Janusiewicz.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę o wyborze na Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Janusiewicza pod głosowanie: „za” – przyjęciem
uchwały było 18 radnych.
Ad. 8. Podjęcie uchwały Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych.
Przewodniczący Rady powiedział, że w świetle obowiązującego Statutu,
funkcjonuje 6 Komisji Rady. Są to Komisje problemowe, które pracują
w trakcie, kiedy nie obraduje sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy i zajmują się
różnymi problemami. Między innymi opiniowaniem projektów uchwał.
Następnie poinformował, że na podstawie złożonych deklaracji, w jakich
Komisjach radni chcą pracować, został przygotowany projekt uchwały
w brzmieniu:
„Na podstawie art.18a ust. 1 i 2, art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami ) oraz §13 ust. 1,2,3, i 4; § 15 ust. 1, oraz § 20 ust. 1
Uchwały Nr VI/102/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebnica, Rada Miejska w Trzebnicy
postanawia:
§1
Powołać ze swego grona sześć stałych Komisji Rady wraz ze składami
osobowymi :
I Komisja Rewizyjna :
1. Paweł Czapla
2. Czesław Czternastek
3. Zenon Janiak
4. Janusz Szydłowski
5. Paweł Wolski
II Komisja ds. Rolnictwa:
1. Mariusz Czarny
2. Małgorzata Lecyk
3. Stanisław Modelski
4. Edward Sikora
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6. Andrzej Skóra
7. Krzysztof Surówka
III Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego :
1. Paweł Czapla
2. Jan Darowski
3. Adam Gubernat
4. Jan Janusiewicz
5. Andrzej Skóra
6. Janusz Szydłowski
7. Henryk Wędlik
IV Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1. Paweł Czapla
2. Mariusz Czarny
3. Czesław Czternastek
4. Janusz Pancerz
5. Józef Skotny
6. Henryk Wędlik
V Komisja ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego,
Opieki Społecznej i Zdrowia:
1. Adam Gubernat
2. Jadwiga Janiszewska
3. Edward Sikora
4. Henryk Wędlik
VI Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji,
Młodzieży i Współpracy Międzynarodowej:
1. Zenon Janiak
2. Jadwiga Janiszewska
3. Jan Janusiewicz
4. Małgorzata Lecyk
5. Janusz Pancerz
6. Krzysztof Surówka
7. Lech Taraszczuk
8. Paweł Wolski
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zapytał radnych, czy mają uwagi co do składów osobowych Komisji?
Radni nie mieli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr II/6/06 w sprawie wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt uchwały jest konsekwencją
poprzedniej uchwały i muszą być ustaleni przewodniczący poszczególnych
Komisji, aby Rada zaczęła już funkcjonować. Ustalenia te zapadły po
konsultacji z radnymi w tych Komisjach.
Następnie odczytał fragment projektu uchwały dotyczący wytypowania radnych
do przewodniczenia tych Komisji:
„Wybrać na funkcję Przewodniczących Komisji następujące osoby:
Radny Paweł Wolski
Radna Małgorzata Lecyk
Radny Adam Gubernat
Radny Paweł Czapla
Radna Jadwiga Janiszewska

Radny Lech Taraszczuk

– Komisja Rewizyjna;
– Komisja ds. Rolnictwa;
– Komisja ds. Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego;
– Komisja ds. Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
– Komisja ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego,
Opieki Społecznej i Zdrowia;
– Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki, Rekreacji, Młodzieży
i Współpracy Międzynarodowej.”

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na projektem uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji. Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 18. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr II/7/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy
do Zgromadzenia Związku Gmin „BYCHOWO”.
Przewodniczący Rady na wstępie powiedział, że zawsze z początkiem nowej
kadencji Rada musi wybrać przedstawicieli do Związku Gmin „Bychowo”, aby
nas reprezentowali w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zaproponował
dwie osoby: pana Pawła Czaplę i pana Krzysztofa Surówkę.
Zapytał radnych, czy wyrażają zgodę. Obaj radni pan Czapla i pan Surówka
wyrazili zgodę.
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propozycje? Innych propozycji nie było. Wobec powyższego prowadzący
poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
Ad.11. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Jan Darowski poinformował, że nie wpłynęła do biura
Rady żadna interpelacja.
Ad.12. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają jakieś wnioski. Nie mieli.
Ad.13. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przewidywana, kolejna
sesja odbędzie 29 grudnia 2006 r. Informacja o terminie dotrze na piśmie do
wszystkich zainteresowanych.
Kolejna sprawa o której przypomniał Przewodniczący Rady to o obowiązku
składania oświadczeń majątkowych jak i oświadczeń o zawartych przez
małżonków umowach cywilnoprawnych . Termin dla tych ostatnich oświadczeń
upływa 12 grudnia 2006 r. Dodał, że jeżeli któryś z radnych nie dotrzyma
terminu, to z mocy prawa wygaśnie mu mandat.
Przewodniczący zaapelował, aby się ukonstytuowały kluby radnych. Kluby te
mają się ukonstytuować zgodnie ze Statutem a więc musi być przewodniczący
takiego klubu, lista radnych i regulamin. To wszystko musi być złożone do biura
Rady i wtedy będzie sformalizowany wybór klubu radnych. Dodał, że to jest na
tyle istotne, iż będzie można pewne informacje przekazywać dla radnych
poprzez przewodniczących klubów. Kluby będą mogły podejmować decyzje co
do dyżurów radnych.
Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza, aby przemyślał ewentualnie w jakim
pomieszczeniu mogliby radni odbywać dyżury.
Następna sprawa dotyczyła informacji, jaką otrzymali radni dzisiaj od
Burmistrza tj. zgłoszenie do gminnego banku postulatów, prosił, aby radni
potraktowali ta sprawę poważnie, ponieważ jest to akt ponad podziałami dla
dobra Gminy Trzebnica i wszelkie uwagi postulaty zgłaszali do biura Rady.
Przewodniczący wyjaśnił zebranym, dlaczego jest radnych dzisiaj 18. Między
innymi dlatego, że została podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego
pana Marka Długozimy z tego względu, że nie może pełnić funkcji Burmistrza
i być radnym. Zakazuje takiego łączenia funkcji Ordynacja wyborcza i ustawa
o samorządzie gminnym. Dzisiaj również wpłynęła rezygnacja zrzeczenia się
mandatu radnego Jerzego Treli. Na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała
o wygaśnięciu mandatu. Później zaś podejmiemy uchwałę o wstąpieniu w to
miejsce kolejnego radnego, który na liście uzyskał największą liczbę głosów.
Pana Andrzej Skóra jest w sanatorium i dlatego jest dziś nieobecny.
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17:00 do Bazyliki na uroczystą mszę św. z okazji 125 rocznicy Zgromadzenia
Zakonnego Salwatorianów.
Na koniec Przewodniczący Rady podziękował byłemu Przewodniczącemu Rady
Czesławowi Czternastkowi za całokształt pracy jaki włożył i życzył mu
wszystkiego najlepszego.
Następnie wręczył bukiet kwiatów a na sali rozległy się oklaski.
Przewodniczący Rady Jan Darowski poinformował, że został wyczerpany
porządek obrad sesji i słowami „zamykam obrady II sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia sesji.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska

