P R O T O K Ó Ł Nr III/06
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały wraz z pozostałymi materiałami znajdującymi się
w porządku obrad stanowią załączniki do protokołu od nr 2 do nr 12.
Stan radnych – 18, obecnych w chwili otwarcia sesji – 17.
Spóźnił się 5 minut radny Janusz Pancerz, obecnych było 18 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram III sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panie
radne, panów radnych, panią Skarbnik, panią Sekretarz, kierowników
jednostek organizacyjnych, naczelników Urzędu, panie sołtyski, panów
sołtysów, zgromadzona publiczność, mieszkańców. Powitał też, prasę lokalną.
Następnie zaproponował, aby wnieść poprawkę do porządku obrad, jako punkt
12 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Kuźmy, zam. ul.
M.C. Skłodowskiej 49/9, 55-120 Oborniki Śl., na dyrektora Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że skarga wpłynęła w okresie między jedną
a drugą kadencją. Nie było Rady, Komisje się jeszcze nie ukonstytuowały
i dlatego skarga nie mogła być rozpatrzona w normalnym trybie. Została
rozpatrzona teraz na Komisjach i w związku z tym, prowadzący wniósł
o zmianę porządku o ten punkt. Dodał, że kolejne punkty porządku zwiększą się
o jeden.
Poprawkę poddał pod głosowanie; „za” – 17. Radni jednogłośnie przyjęli
poprawkę do porządku obrad i przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Podjęcie uchwały Nr III/8/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Trzebnica na 2006 rok.
5. Podjęcie uchwały Nr III/9/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Gminy Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr III/10/06 w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na
miejsce radnego Marka Aureli Długozimy, kandydata z tej samej listy,
Pana Andrzeja Guski .
7. Złożenie ślubowania przez radnego.
8. Podjęcie uchwały Nr III/11/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Jerzego Treli.

-29. Podjęcie
uchwały
Nr
III/12/06
w
sprawie
udzielenia
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy upoważnienia do
wystawienia polecenia wyjazdu służbowego.
10.Podjęcie uchwały Nr III/13/06 w sprawie wyborów sołtysów i członków
rad sołeckich w sołectwach gminy Trzebnica.
11.Podjęcie uchwały Nr III/14/06 w sprawie programu współpracy Gminy
Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
12.Podjęcie uchwały nr III/15/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii
Kuźmy zam. ul. M. C. Skłodowskiej 49/9, 455-120 Oborniki Śl., na
dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
13.Informacja Burmistrza Gminy i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok
2005.
14.Interpelacje i zapytania.
15.Wolne wnioski.
16.Komunikaty.
17.Zamknięcie sesji.
(Doszedł radny Janusz Pancerz)
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz Marek Długozima powitał na wstępnie serdecznie zgromadzonych na
sali a następnie poinformował, że od ostatniej sesji podjął następujące
zarządzania: dotyczące inwentaryzacji środków trwałych, taka inwentaryzacja
jest co 4 lata; drugie dotyczy zmiany lokalizacji stanowiska ds. lokalowych,
tym stanowiskiem kierował p. Edward Białczak. Burmistrz uznał, że nie ma
potrzeby, aby w Urzędzie było takie stanowisko i to zadanie przekazał do
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej a p. Białczak został przesunięty do
dowodów osobistych, ponieważ tam jest teraz gorący okres. Podjął Burmistrz
również decyzje o wypowiedzeniu lokali użytkowych osobom fizycznym
i zakładom prywatnym mieszczącym się w budynku Urzędu. Burmistrz uznał,
że budynek Urzędu Miejskiego powinien służyć mieszkańcom i poprawić
obsługę klienta. USC mieszczące się na II piętrze zostanie przeniesione do
pomieszczeń, obecnie zajmowanych przez panią Notariusz na parterze. Lewa
strona II piętra będzie poznaczona dla Starostwa. Te wydziały Starostwa
z Ratusza zostaną tam przeniesione. Wypowiedzenie z pracy otrzymał radca
prawny pan Mirosław Wieczerzak i pracować będzie do końca marca 2007 r.
Do Ratusza zostanie przeniesione Muzeum. Na tym zakończył Burmistrz swoją
informację.
Przewodniczący Rady zapytał, czy sa pytania do pana Burmistrza. Pytań nie
było.
Ad. 4. Podjęcie uchwały Nr III/8/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Trzebnica na 2006 rok.

-3Skarbnik Krystyna Adamska omówiła projekt budżetu dotyczący zmian.
Nadmieniła, że głównie ten projekt porządkuje budżet 2006 r.
Przewodniczący zapytał radnych, czy mają pytania. Pytań nie mieli, wobec
powyższego przystąpił do głosowania: „za” – 18. Uchwałę w sprawie zmian
budżetu na 2006 r. podjęto jednogłośnie.
Ad. 5. Podjęcie uchwały Nr III/9/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady przypomniał, że nowo wybrany Burmistrz Marek
Długozima 6 grudnia złożył ślubowanie. Rada wtedy nie ustaliła wynagrodzenia
dla Burmistrza i dlatego w świetle prawa musimy taką uchwałę podjąć. Dodał,
że w żadnej kategorii zaszeregowania nie są to najwyższe stawki a Komisje
zaopiniowały ten projekt pozytywnie. Zwrócił się do radnych, czy maja pytania
w tej sprawie. Radni nie mieli pytań, wobec powyższego poddał projekt pod
głosowanie: „za” – 18. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad. 6. Podjęcie uchwały Nr III/10/06 w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na
miejsce radnego Marka Aureli Długozimy, kandydata z tej samej listy, Pana
Andrzeja Guski .
Przewodniczący rady poinformował, że w związku z tym, że pan Burmistrz
również kandydował do Rady Miejskiej, z chwilą wybrania Go na Burmistrza
musiał złożyć rezygnacje z mandatu radnego . Rada podjęła uchwałę
o wygaśnięciu mandatu. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego wskazała
nam kolejnego z listy kandydata na radnego pana Guskę, który wyraził zgodę na
objęcie mandatu. Stąd ten projekt uchwały. Zapytał, czy radni maja uwagi.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały : „za” – 18. Uchwalę podjęto jednogłośnie.
Ad.7. Złożenie ślubowania przez radnego.
Przewodniczący Rady poprosił obecnych aby wstali z miejsc a następnie
odczytał Rotę ślubowania, po Rocie powie Pan ślubuje i może Pan dodać, tak mi
dopomóż Bóg. cyt;

„Wierny Konstytucji

i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i
uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców.”

Radny Andrzej Guska powiedział ślubuję.
Przewodniczący Rady poinformował radnego, że od tej chwili może brać już
czynny udział w pracach Rady i głosować.
/od tego momentu w głosowaniu bierze udział 19 radnych/
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr III/11/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Jerzego Treli.
Przewodniczący Rady poinformował, że pan Jerzy Trela zrzekł się mandatu
radnego. Złożył pisemne oświadczenie.
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przedmiocie uchwałę. Zapytał, czy ktoś ma pytania w tej materii. Pytań nie było,
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr III/12/06 w sprawie udzielenia
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy upoważnienia do
wystawienia polecenia wyjazdu służbowego.
Przewodniczący Rady powiedział, że ten projekt należy do uchwał
porządkujących, ponieważ jakikolwiek wyjazd służbowy musi być podpisany
przez Wiceprzewodniczącego Rady wskazanego właśnie w drodze uchwały.
Zapytał, czy są pytania w tej sprawie. Pytań nie było, prowadzący poddał
projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od
głosu” -1 . Uchwała została podjęta większością głosów.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr III/13/06 w sprawie wyborów sołtysów
i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie takiej uchwały jest wymagane
albowiem kończy się kadencja sołtysom i członkom rad sołeckich.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska potwierdził, że w okresie
6 miesięcy nowej kadencji Rady muszą być przeprowadzone wybory sołeckie.
W tym okresie myszą ustalić harmonogram spotkań w 40 wsiach
i przeprowadzić tam wybory. Naczelnik zwrócił się z prośba do radnych, że
jeżeli będą tylko mogli, to żeby uczestniczyli w spotkaniach wyborczych na
sołtysów i do rad sołeckich.
Radny Stanisław Modelski zwrócił się z prośbą, aby terminy spotkań ustalać
z sołtysami.
Naczelnik Luty poinformował, że z sołtysami jest zaplanowane w tej sprawie
spotkanie 10 stycznia 2007 r. i myśli, że te sprawy tam zastaną dograne.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma pytania w tej materii. Pytań nie było,
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr III/14/06 w sprawie programu współpracy
Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
Prowadzący udzielił głosu pani Sekretarz Gminy Zdzisławie Pająk.
Sekretarz powiedziała, że Program Współpracy został skonstruowany na
podstawie obszarów współpracy, które były realizowane w roku 2006 i jest on
zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego. Aby przyznać środki
stowarzyszeniom pozarządowym, które realizują zadania Gminy niezbędne jest
ogłoszenie konkursów a ogłoszenie konkursów musi poprzedzić uchwalenie
uchwały.
Prowadzący zapytał, czy są pytania.
Radna Jadwiga Janiszewska zakomunikowała, że w odpowiednim czasie były
złożone dwa wnioski do Urzędu. Jeden był z parafii i dotyczył wsparcia
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Caritasu. W związku z tym, że nie było odpowiedzi na te wnioski a pierwszy
wniosek był złożony 13 października 2006 r. , drugi 15 września 2006 r., radna
spytała, czy coś wiadomo na ten temat.
Sekretarz odpowiedziała, że autorem projektu budżetu był pan Burmistrz
poprzedniej kadencji i ujął takie zadania w projekcie do którego Ona
dostosowała zadania a wnioski nie zawierały statusu prawnego.
Przewodniczący powiedział, że rozumie to wyjaśnienie, ale radnej chodziło o to,
że nie otrzymała żadnej odpowiedzi, czy to wynikało z braków formalnych, czy
nie spełnienia odpowiednich kryteriów. Radna Janiszewska stwierdziła, że ta,
powinna być odpowiedź a projekt uchwały w sprawie Programu nie powinien
być skonstruowany do pewnych tylko organizacji. Wszystkie powinny być
brane pod uwagę. Zdaniem radnej nie można zamykać się przed nowymi
organizacjami i jak sa to należy Program poszerzać o nowe.
Sekretarz odpowiedziała, że faktycznie odpowiedź powinna była wyjść
w przeciągu 2 miesięcy tak mówi ustawa. Zaznaczyła jednak, że czas się
wydłużył z powodu kończącej się kadencji i rozpoczynającej się nowej kadencji.
Program musiał być zaakceptowany przez Burmistrza i to się stało w tej chwili
i dopiero teraz może wystosować odpowiedź na wniosek.
Przewodniczący Rady zgodził się z tym, że w okresie między kadencjami
wydłużają się niektóre sprawy. Powstaje taka luka, ale odpowiedź jakaś
powinna być.
Burmistrz dodał w uzupełnieniu, że ta uchwała nie zamyka drogi, ona tylko po
to jest wprowadzona na dzisiejszej sesji, żeby umożliwić działalność klubom
sportowym. Jeżeli w tym okresie kiedy zostanie ogłoszony konkurs pojawia się
nowe zadania, to najprawdopodobniej zostanie zakres zadań w tej uchwale
poszerzony.
Przewodniczący podziękował za wyjaśnienie Burmistrzowi i zapytał, czy ktoś
chciałby zabrać głos. Nikt z radnych nie wyraził chęci, wobec powyższego
prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18. „przeciw” – 0,
„wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad. 12. Podjęcie uchwały nr III/15/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Marii Kuźmy zam. ul. M. C. Skłodowskiej 49/9, 455-120 Oborniki Śl., na
dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie sprawy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Wolski poinformował, że połączone
Komisje Rady: Komisja Rewizyjna i Komisja ds. Obywatelskich, Samorządu
publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia spotkały się 19 grudnia 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marii Kuźmy zam. Oborniki Śl. na dyrektora
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i po rozpatrzeniu skargi opracowały
wspólne, następujące stanowisko cyt.:
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w Trzebnicy - Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu,
Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia - rozpatrzono skargę pani
Marii Kuźmy na dyrektora miejscowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego,
która wpłynęła do Urzędu Miejskiego 10 listopada 2006 r. Na zaproszenie
Komisji w posiedzeniu wzięły udział strony konfliktu: p. M. Kuźma, p. dyr. Jerzy
Józefczyk oraz w charakterze świadków - pracownice Zakładu: p. Jadwiga
Żmuda
–
Adamska
(kierownik
Przychodni
Rejonowej),
p. Stanisława Ślezińska (z pracowni rentgenowskiej), Elżbieta Rezler
(z księgowości).
W piśmie p. M. Kuźmy występują dwa wątki. Osnową pierwszego jest
zarzut ujawnienia danych z kart chorobowych skarżącej, zdeponowanych
w Poradni Zdrowia Psychicznego. Z tego tytułu p. M. Kuźma złożyła skargę do
Rzecznika Praw Pacjenta Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we
Wrocławiu (Rzecznik do tej pory nie ustosunkował się do sprawy) . Zarówno
p. dyr. J. Józefczyk, jak i p. J. Żmuda – Adamska oraz p. S. Ślezińska stanowczo
zaprzeczyli, że taki fakt miał miejsce, powołując się na obowiązujące w tym
zakresie procedury, które uniemożliwiają dostęp osobom postronnym do kart
chorobowych pacjentów. Pani S. Ślezińska dodała, że o tym, iż p. M. Kuźma
była pacjentką Poradni Zdrowia Psychicznego, dowiedziała się w czasie
rozprawy w Sądzie Grodzkim w Trzebnicy – przeciwko p. M. Kuźmie – w czasie
której pani sędzia zapytała pozwaną, czy leczy się psychicznie. Pani M. Kuźma,
zarówno w piśmie skierowanym do Urzędu Miejskiego, jak i w odpowiedziach
na pytania członków Komisji nie podała żadnego rzeczowego argumentu, który
mógłby potwierdzić jej oskarżenie. Przywołana przez nią sąsiadka, p. Lis, której
dane z kart chorobowych, zdaniem p. M. Kuźmy, również zostały udostępnione
osobom postronnym – nie wystąpiła ze skargą ani nie została przez skarżącą
powołana na świadka.
Kanwą drugiego wątku przedmiotowego pisma p. M. Kuźmy jest skarga
na aroganckie zachowanie się p. J. Józefczyka wobec niej w czasie rozmowy,
która miała miejsce w gabinecie dyrektora 25 października br. Według
skarżącej, dyrektor - zdenerwowany tym, że złożyła skargę do Narodowego
Funduszu Zdrowia - „złapał ją za kołnierz i ciągnął w stronę drzwi”, „wyzywał
od psychicznie chorej durnej baby”, „w drzwiach uderzał mocno po ręce
prawej”. Odnosząc się do tej wersji, dyr. J. Józefczyk powiedział, że
p. M. Kuźma wiele razy „odwiedzała” go w pracy, żaląc się m.in. na swych
niedobrych sąsiadów, a wśród nich – na p. Stanisławę Ślezińską, która ujawniła
dane z jej kart chorobowych, udostępnionych rzekomo przez kierownika
Przychodni – p. J. Żmudę – Adamską; dlatego domagała się, by te panie zostały
zwolnione z pracy. I w tej właśnie sprawie „odwiedziła” go również 25
października, sfrustrowana bezowocnością swych postulatów. By mieć
świadków, dyrektor otworzył drzwi prowadzące do księgowości i w obecności
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wysłuchiwanie jej plotek i zwierzeń oraz że nie życzy sobie dalszego
nachodzenia w pracy, po czym poprosił ją o wyjście z gabinetu. Ta sytuacja
mocno zirytowała p. Kuźmę i sprawiła, że bardzo niezadowolona opuściła
gabinet. Zreferowany bieg zdarzeń potwierdziła obecna na posiedzeniu Komisji
pracownica księgowości – p. Elżbiety Rezler. Z kolei, p. S. Ślezińska
dopowiedziała, że głównym podłożem żądania p. M. Kuźmy jest wywołany przez
nią ostry konflikt z sąsiadami, który zaowocował sprawą toczącą się w Sądzie
Grodzkim w Trzebnicy. Poinformowała, że może udostępnić Komisji nagranie
jednej z awantur wywołanych przez p. M. Kuźmę na klatce schodowej (Komisja
nie uznała potrzeby przesłuchania tego nagrania). Pani M. Kuźma i w tej
sprawie nie potrafiła uwiarygodnić swoich zarzutów żadnym konkretnym
dowodem.
Reasumując, połączone Komisje: Rewizyjna oraz ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia – po
rozpatrzeniu zarzutów pani Marii Kuźmy uznały, że są niewiarygodne, i tym
samym, że skarga jest niezasadna.”
Przewodniczący Rady podziękował i zapytał, czy są pytania w tej materii przez
radnych.
Radni nie mieli pytań, wobec czego prowadzący zwrócił się do pani Kuźmy
czy ma jakieś zapytania, wnioski.
Pani Kuźma stwierdziła, że nie wszystko do końca zostało wyjaśnione,
ponieważ sprawa oczywiście odbyła się w Sądzie, ale to wszystko przez
sąsiadkę, która zrobiła jej takie świństwo i bez przerwy ją poniżała. Zaznaczyła,
że ta pani nie mieszka od iluś tam lat, bo mieszka na ul. Dworcowej. Dodała, że
ta pani nie była świadkiem przy rozmowie z dyrektorem, kiedy ją atakował.
Drzwi były zamknięte, dotąd, dopóki sama się nie uwolniła popychając te drzwi.
Wtedy ręka pana dyrektora odskoczyła a ona mogła wyjść z pokoju z kwiatami
połamanymi, które miała na Wszystkich Świętych.
Przewodniczący Rady podziękował pani Kuźmie za wypowiedź. Następnie
ustosunkował się do całej sprawy mówiąc, że ten wątek udostępnienia danych
medycznych, w jego ocenie nie wie, czy Rada jest właściwa do podjęcia,
zbadania tego i to rozstrzygnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli chodzi o drugi
wątek, to nie ma jakiś przekonywujących jednoznacznych dowodów, które
potwierdzały by ten fakt. Pani Kuźma jeżeli czuje się pokrzywdzona, to może
dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilno-prawnej w Sądzie, czy też innej.
Pani Maria Kuźma dodała, że pani kierownik, zaprzecza o danych. Pani doktór ,
której nazwiska nie zna zaprzecza a pani Jadzia widziała ją przed 19 grudnia
była i rozmawiała z panią doktór, która powiedziała jej, że pani Jadzia brała jej
kartę bo miała taką potrzebę. Więc zapytała jaką potrzebę i dodała, że na jej
życzenie tylko może być karta wyciągnięta a nie na życzenie kierownik
Przychodni. Zdaniem pani Kuźmy to jest właśnie przyznanie do tego.
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pracownik idzie za dyrektorem a nie pacjentem. Uważa, że brak jest
życzliwości.
Przewodniczący Rady podziękował za wypowiedź. Zwrócił się do pani ŻmudyAdamskiej kierownik Przychodni z pytaniem czy chce zabrać glos.
Pani Adamska odpowiedziała, ze tak i ustosunkowała się do wypowiedzi pani
Kuźmy stwierdzając, że pewien cel pani Kuźma osiągnęła a co do wglądu do
dokumentacji, to stwierdziła, że ma prawo wglądu do dokumentacji w zakresie
merytorycznym.
Przewodniczący Rady podziękował i zamknął dyskusję jako, że sprawa jest
w toku i bada ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnie poddał pod
glosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, jako niezasadnej,
Pani Marii Kuźmy zam. ul. M. C. Skłodowskiej 49/9, 455-120 Oborniki Śl.,
na dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy wraz
z uzasadnieniem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej : „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 2. Uchwała została podjęta.
Ad.13. Informacja Burmistrza Gminy i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2005.
Sekretarz Zdzisława Pająk odczytała Informację nt.. analizy oświadczeń
majątkowych, pracowników Urzędu za rok 2005, dokonanej przez Burmistrza
Jerzego Hołdanowicza z dnia 27 listopada 2006 r. – co stanowi załącznik do
mniejszego protokołu.
Pani sekretarz dodała, że analizę z Urzędu Skarbowego otrzymano dopiero
początkiem listopada, stąd to opóźnienie. Przypomniała, że termin złożenia
przypada na 31 października br.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał Informację dn. 13 grudnia br.
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2005, co również
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący dodał, że te oświadczenia majątkowe dotyczą poprzedniej
kadencji i były Przewodniczący Czesław Czternastek informował już o tym, że
należy te oświadczenia wypełniać bardzo precyzyjnie. Pewne nieścisłości się
powtarzają cyklicznie, dlatego zostały odczytane. Następne oświadczenia,
zaznaczył, będą składane do 30 kwietnia 2007 roku i prosił, żeby te uwagi US
w oświadczeniach uwzględniać.
Radny Czesław Czternastek zwróć się z pytaniem do osoby odpowiedzialnej za
zamieszczanie oświadczeń na stronie internetowej, niektóre oświadczenia są
z częścią „B”, tajną. Prosił o przejrzenie i wycofanie części „B”.
Sekretarz – Bardzo przepraszam, że nie sprawdziłam, oczywiście, że to jest tajne
ale to pracownik z rozpędu wpisał. Sekretarz zapytała radnego o które osoby
chodziło. Radny oznajmił, że trudno mu powiedzieć i poradził, aby pani
sekretarz sprawdziła.
Przewodniczący Rady przyznał rację radnemu, co jest tajne powinno być tajne.
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Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęła żadna
interpelacja ani zapytanie.
Ad.15. Wolne wnioski.
W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.16. Komunikaty.
Przewodniczący Rady zaapelował do Komitetów Wyborczych, żeby uprzątnęły
swoje plakaty powyborcze.
Następnie zwrócił się do radnych, aby podali swoje konta bankowe do pani
Łabandy pok. 58 , aby diety mogły być przelewane na konta osobiste w Banku.
Zasygnalizował sprawę powstawania klubów, jeśli się kluby ukonstytuowały, to
prosił , aby odpowiednie materiały trafiły do biura Rady.
Radny Czternastek zawrócił się z apelem, prośbą do pana Burmistrza ,
w związku z wnioskiem pana Przewodniczącego o sprzątnięcie plakatów, czy
pozostałości po plakatach. Oznajmił, że była taka tradycja, że robiła to Gmina
w sposób profesjonalny przez firmę, która na tym się zna. Cztery lata temu
pana Burmistrz podjął taką decyzję, nie robiły tego Komitety, robiła to Gmina.
Prośba, żeby też postąpić podobnie.
Radny Janusz Pancerz zaprosił radnych na XXII uliczny Bieg Sylwestrowy.
Jutro rozpoczyna się o 10:00 dla dzieci i młodzieży a pojutrze dla dorosłych.
Przewodniczący Rady Jan Darowski po wyczerpaniu ostatniego punktu
w porządku obrad, słowami: „zamykam III sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał zamknięcia obrad.

Protokołowała:
Jadwiga Mirowska

