P R O T O K Ó Ł Nr IV/06
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2 lutego 2007 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
Stan radnych – 21, obecnych w chwili otwarcia sesji – 19 .
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram IV sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie pana
Burmistrza, panie radne, panów radnych, panią Skarbnik, kierowników
jednostek organizacyjnych, naczelników Urzędu, przedstawicieli Związku
Sybiraków i kombatantów AK oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Obornik Śl.
Powitał panie sołtyski, panów sołtysów, radnego Sejmiku Dolnośląskiego pana
Marka Łapińskiego, przedstawicieli Wodnika zgromadzoną publiczność jak
również przedstawicieli prasy.
Następnie powiedział, że przed sesją radni otrzymali nowy porządek obrad
z naniesionymi zmianami: pkt 18 został przeniesiony do punktu 7, a pkt 19 do
punktu 8 . Po punkcie 12 dodany został nowy punkt, na wniosek pana
Burmistrza, tj. podjęcie uchwały Nr IV/20/07 w sprawie zamiaru likwidacji
Przedszkola Specjalnego przy Szpitalu im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Kolejny nowy punkt, na wniosek Komisji, będzie w punkcie 24 i jest to:
podjęcie uchwały Nr IV/31/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds.
Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej
i Zdrowia na 2007 r.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanych
zmian: : „za” - 19. Rada jednogłośnie zaakceptowała powyższe zmiany.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja
Burmistrza
o
podjętych
ważniejszych
zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki Śl. na temat: zamierzonych prac
w Lesie Bukowym w Trzebnicy.
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
7. Podjęcie uchwały Nr IV/16/07 w sprawie wstąpienia, na miejsce radnego Jerzego
Treli, kandydata z tej samej listy, Pana Mirosława Marca.
8. Złożenie ślubowania przez radnego.
9. Poinformowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej o opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na
2007 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu i informacją
o stanie mienia komunalnego.
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11. Podjęcie uchwały Nr IV/18/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2007 rok.
12. Podjęcie uchwały Nr IV/19/07 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy
Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń:
wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego
i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
13. Podjęcie uchwały Nr IV/20/07 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola
Specjalnego o przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
14. Podjęcie uchwały Nr IV/21/07 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”.
15. Podjęcie uchwały Nr IV/22/07 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy
Trzebnica dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebnica i wsi Nowy Dwór.
16. Podjęcie uchwały Nr IV/23/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic:
Czereśniowej i Oleśnickiej w Trzebnicy.
17. Podjęcie uchwały Nr IV/24/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go Maja
w Trzebnicy.
18.Podjęcie uchwały Nr IV/25/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Milickiej
w Trzebnicy.
19.Podjęcie uchwały Nr IV/26/07 w sprawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy
Trzebnica na lata 2007 -2011.
20. Podjęcie uchwały Nr IV/27/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
21. Podjęcie uchwały Nr IV/28/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec Burmistrza Gminy Trzebnica.
22. Podjecie uchwały Nr IV/29/07 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 |
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.
23. Podjęcie uchwały Nr IV/30/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2007 rok.
24. Podjęcie uchwały Nr IV/31/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds.
Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej
i Zdrowia na 2007 r.
25. Komunikaty.
26. Zamknięcie sesji.

Ad.3. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima przedstawił informacje
o podjętych ważniejszych zarządzeniach i decyzjach od ostatniej sesji Rady –
zał. nr 3 do niniejszego protokółu.
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Problemów Alkoholowych.
Burmistrz odpowiedział, że skład Komisji jest następujący: pani Waruszyńska,
pan Waruszyńki, pani Grażyna Pop i pani Prokopowicz, radna Jadwiga
Janiszewska – przewodnicząca tej Komisji, pan Henryk Jacukowicza, radny
Paweł Wolski, pani Czermak i pani Iwona Durbajło.
Radny Czesław Czternastek stwierdził, że w kampanii pan Burmistrz mówił
o działaniach ponad podziałami i uważa, że należałoby skonsultować, zapytać
klub radnych, który jest w tej chwili w opozycji i nim porozmawiać na temat
tego składu. Zdaje On sobie sprawę, że skład jest nie zamknięty i można go
jeszcze uzupełnić, ale na przyszłość wolałby, żeby te sprawy były konsultowane
z grupą radnych opozycyjnych.
Burmistrz wyjaśnił, że miał tylko jeden dzień na podjecie decyzji o zmianie
składu osobowego komisji, ponieważ chciał, żeby komisja od 1 lutego zaczęła
już prace na Programem. Nadmienili, że rozmawiał kiedyś z panem Madelskim,
który wyraził gotowość współpracy w komisji. Dodał, że zwróci się pismem do
klubu o wskazanie chętnych osób do tej komisji.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia.
Radny Czternastek zapytał, dlaczego nie ma jeszcze Zastępcy Burmistrza,
chciałby wiedzieć o zamierzeniach, planach w strukturze Urzędu o ile Burmistrz
może je wyjawić.
Burmistrz powiedział, że zaproponował Zastępstwo Burmistrza radnemu
Adamowi Gubernatowi. Radny ma tam jeszcze małe problemy z zamknięciem
działalności gospodarczej i o tydzień te sprawy się przedłużą. Dodał, że
przygotowuje zarządzenie i będzie chciał utworzyć wydział ds. promocji
i rozwoju, będzie zmieniony Statut ZAPO i będzie powołany kierownik
obiektów sportowych oraz zostanie wydzielony wydział organizacyjnotechniczny, który będzie nadzorował prace Urzędu.
Przewodniczący Rady podziękował panu Burmistrzowi. Następnie udzielił głosu
panu Lucjanowi Tać – przewodniczący Związku Sybiraków.
Pan Tać podziękował Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję. Powiedział,
że co roku obchodzą „Dzień deportacji na Syberię”. Dzisiaj jest 67 rocznica
i dlatego, że zawsze zapraszają władze miasta a Burmistrz dziś nie mógł być
obecny na naszej uroczystości z powodu sesji więc za przyzwoleniem
Przewodniczącego Rady myśmy przyszli na sesję, żeby złożyć panu
Burmistrzowi , na Jego ręce, Dyplom – serdeczne gratulacje z okazji wyboru na
Burmistrza Gminy Trzebnica.
Pan Adam Broniecki przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych również
złożył Dyplom gratulacyjny z okazji wyboru na tę funkcję
Pan Adam Kempa przedstawiciel Związku Armii Krajowej złożył z kolei
podziękowanie za współpracę panu byłemu Wiceburmistrzowi Andrzejowi
Skórze.
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z którymi jak nadmienił odbył już spotkanie opłatkowe.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Nadleśniczemu z Obornik Śl.
Nadleśniczy podziękował za zaproszenie a następnie złożył gratulacje
wszystkim wybranym na V kadencję radnym oraz Burmistrzowi. Następnie
poinformował o ważnych pracach prowadzonych w Lesie Bukowym. W tym
roku będzie jego przecinaka,. Zostaną usunięte drzewa, które zagrażają ze
względu na wiek. Wycięcie tych drzew spowoduje uruchomienie zarodników
w ziemi i da tym samym szanse młodym drzewom, które w tej chwili z braku
światła nie rozwijają się dostatecznie dobrze. Proces całkowitej przebudowy
drzewostanu potrwa ok. 40 lat.
Nadleśniczy zwrócił się z prośba do Burmistrza o zamieszczenie koszy na
śmieci przy ścieżkach rekreacyjnych w Lesie Bukowym. Nadmienił, że w lasach
jest tysiące ton śmieci. Zaznaczył też, że Nadleśnictwo jest w trudnym okresie
pozyskiwania środki z zewnątrz. Dodał, że nie jest to sprawa łatwa, chodzi tu
o środki na leśne drogi. Podziękował wszystkim za uwagę i poprosił o pytania.
Przewodniczący Rady podziękował panu Leśniczemu za krótką informację na
temat Lasu Bukowego. Radni nie mieli pytań, wobec czego Przewodniczący
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu
w biurze Rady i nikt nie wniósł do niego uwag, wobec powyższego prosi
o przejęcie : „za” - 19. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Ad.6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że ten protokół również był wyłożony do
wglądu w biurze Rady i nikt nie wniósł do niego żadnych zastrzeżeń, wobec
powyższego prosi o przejęcie : „za” - 19. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr IV/16/07 w sprawie wstąpienia, na miejsce
radnego Jerzego Treli, kandydata z tej samej listy, Pana Mirosława Marca.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała jest konsekwencją
wcześniejszej uchwały, która została podjęta o wygaśnięciu mandatu pana Treli
i kolejna osoba z listy to właśnie pan Mirosław Marzec i dlatego też prawo nas
obliguje do podjęcia tej uchwały. Zwrócił się do radnych, czy maja jakieś
zapytania. Radni nie mieli pytań. W związku z tym przeszedł do głosowania:
„za” – 19. Rada jednogłośnie przyjęła ww. uchwałę.
Ad.8. Złożenie ślubowania przez radnego.
Przewodniczący Rady powiedział, że konsekwencją podjęcia tej uchwały jest
obecny punkt tj. złożenie ślubowania przez radnego. Prosił o powstanie
wszystkich obecnych. Następnie powiedział, że odczyta Rotę Ślubowania
a radny Mirosław Marzec powie słowo „ślubuję” i może dodać „ tak mi
dopomóż Bóg”. Odczytał Rotę Ślubowania , cyt. „ Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
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mieszkańców”.
Radny Mirosław Marzec odpowiedział cyt. „ Ślubuje, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady podziękował i zakomunikował, że od tego momentu,
może pan wykonywać w pełni mandat radnego i życzył radnemu wszystkiego
dobrego.
Przewodniczący Rady poinformował, że przystępują do bloku uchwał
związanych z budżetem.
Ad. 9. Poinformowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej o opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza projekcie
uchwały budżetowej na 2007 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej
kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego.
Poinformował prowadzący, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła
pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2007 r. Następnie odczytał uchwałę,
która to uchwała nr V/21/07 RIO stanowi zał. do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały Nr IV/17/07 w sprawie budżetu gminy Trzebnica
na 2007 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że została wniesiona autopoprawka
Burmistrza do tego projektu
uchwały.
Natomiast Rada zgodnie
z regulacjami prawnymi nie będzie miała tej części opisowej i nie będzie też
rubryki przewidywany stan wykonania za 2006 r.. Prowadzący zapytał, czy ktoś
chciałaby zabrać głos w tej sprawie. Pytań nie było, wobec powyższego
Przewodniczący przeszedł do głosowania: „za” - 20. Uchwała została podjęta.
Ad.11. . Podjęcie uchwały Nr IV/18/07 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2007 rok.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że te zmiany były zaopiniowane przez
Komisje Rady pozytywnie. Zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania?
Radny Czesław Czternastek poinformował, że na jednej z Komisji padł wniosek
o zatrzymanie kwoty 50 tysięcy złotych na remont sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Ten wniosek został przyjęty przez Komisję.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa Małgorzata Lecyk poinformowała, że
cytowany wniosek został przyjęty przez Komisję w wnioskodawcą był radny
Andrzej Skóra.
Radny Andrzej Skóra wnioskodawca podtrzymał ten wniosek.
Przewodniczący rady poddał wniosek pod głosowanie:
„za” – 11, „przeciw” – 8, „wstrzymał się od głosu” – 1. Wniosek został
przyjęty.
Skarbnik Krystyna Adamska zakomunikowała, że należy wskazać źródło
finansowania.
Radny Andrzej Skóra zaproponował , żeby zdjąć 50 tysięcy z administracji.
Uzasadnił to tym, że w trakcie roku można to uzupełnić.
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2007 r. był zapis na remont toalet w SP nr 2 w wysokości 100 tysięcy zł. Jednak
po rozmowach ze Starostą stwierdził, że w związku z tym, że zostaną
przekazane Gminie tereny po byłym sanatorium i tam własne chcą przenieść
SP Nr 2 w najbliższych 3 latach. Będzie to nasza własność, bo w tej chwili ten
budynek zajmowany przez SP 2 nie jest nasz. Dodał, też, że w SP nr 2 Gmina
wniosła dość duże środnika ocieplenie, wymianę okien a budynek nie jest
gminny. Zdaniem Burmistrza wkładanie kolejnej 50 tysięcznej kwoty w tą
szkołę nic nie zmieni. Uważa, że te 50 tysięcy należałoby przeznaczyć na
projekt i modernizację budynku pod szkołę, po byłym sanatorium. W Jego
mniemaniu robimy kolejny prezent tej szkole i uważa, że jest to bezsensowne.
Radny Skóra stwierdził, ze kwota 50 tysięcy nie jest duża i uważa, że 3 lata
budzi Jego wątpliwości. Myśli, że to nastąpi po 5, 6 latach. Dzieci, które w tej
chwili uczą się tam już wyjdą z tej szkoły z wrażeniem takim i pamięcią jak te
sanitariaty wyglądały. Prezent nie robimy Starostwu, ale tym dzieciom.
Przewodniczący Rady stwierdził, że to źródło musimy przegłosować.
Burmistrz był zadania, że te 50 tysięcy to duża kwota. Dodał też, że jeśli
Starostwo w ciągu pół roku nie podejmie decyzji przekazania tych terenów to
wtedy ta kwota zostałaby przekazana a Dyrektor Jerzy Trela zapewniał go, że te
sanitariaty nie są najgorsze.
Przewodniczący Rady powiedział, że na Komisji ds. Budżetu pan Burmistrz
twierdził, że pani dyrektor wycofała się z tego wniosku i doszła do konsensusu
z panem Burmistrzem i dlatego pan Burmistrza tego wniosku nie podtrzymywał.
Radny Skóra przypomniał jak wyglądały sanitariaty w Urzędzie i też niektórzy
mówili, że jeszcze mogą być. Dodał, że wstydził się jak przyjechali Włosi
i musieli wejść do takich sanitariatów. I pierwsze co zrobili, to właśnie
sanitariaty. To świadczy o ludziach, o tych co zarządzają, o radnych. Na tym
zakończył wypowiedź.
Radna Jadwiga Janiszewska powiedziała, ze w nawiązaniu do wypowiedzi
przedmówcy uważa, że warunki w jakich młodzież pobiera edukację też mają
wymiar wychowawczy. Druga sprawę jaką poruszyła to, to, że ta sprawa leży
w gestii Starostwa. Uważa, że może w ramach współpracy Gminy ze
Starostwem może by Starostwo zainwestowało w te sanitariaty jako inwestycja
przyszłościowa.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają jeszcze pytania? Pytań
nie było wobec czego prowadzący poddał wniosek o zdjęcie z administracji
50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sanitariaty w SP nr 2, pod
głosowanie: „za” – 11, „przeciw” – 8, „wstrzymał się od głosu” – 1. Wniosek
został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany
w budżecie z przyjętym wnioskiem : „za” – 20. Uchwała został przyjętą
jednogłośnie.
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nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na
terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń:
wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego
i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Przewodniczący Rady poinformował, że przepisy prawa tak stanowią, że Rada
musi taka uchwałę podjąć.
Dyrektor Jerzy Trela podyktował sprostowanie dotyczące podstawy prawnej,
chodziło o to, że Dz. U. jest z 2006 r. a nie jak jest wpisane w projekcie.
Pytań nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt pod
głosowanie: „za” – 20. Uchwała została podjęta.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr IV/20/07 w sprawie zamiaru likwidacji
Przedszkola Specjalnego o przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to uchwała intencyjna i nie była
omawiana na Komisjach. W związku z tym prosi o krótką informację Dyrektora
Trelę na ww. temat.
Dyrektor Jerzy Trela zakomunikował, że Gmina jest organem prowadzącym dla
Przedszkola Specjalnego. Przedszkole Specjalne jest w całości finansowane
przez Ministerstwo Oświaty. Od niedawna dzieci niepełnosprawne
w przedszkolach publicznych są również finansowane (nauka, rehabilitacja)
przez Ministerstwo Oświaty. Przedszkole miało racje bytu, wtedy, kiedy przy
Szpitalu działało Centrum Rehabilitacji. Obecnie ten oddział nastawiony jest na
rehabilitację osób dorosłych. Z roku na rok spada liczba dzieci, która
uczestniczy w tych zajęciach w tym Przedszkolu oraz liczbę godzin, które
przeznaczone są przez opiekę pań w przedszkolach. Propozycja jest taka, żeby
nie likwidować całkowicie Przedszkola tylko chodzi o likwidację jednostki
samodzielno dydaktycznej. Natomiast chodzi o utworzenie przy szpitalu
oddziału Przedszkola publicznego nr 1. Spowoduje to, że przedszkole nadal
będzie, jak będzie potrzeba, bo niewiadomo jaki będzie nabór na oddział
rehabilitacji. Jeżeli okazałoby się we wrześniu, że takiego naboru nie będzie,
przedszkole by nie było zlikwidowane, to wtedy byłyby koszty utrzymania
nauczycieli przez następny rok a oni nie świadczyliby pracy. Ten projekt, dodał
jest intencyjny i musi być taka uchwała podjęta na 6 miesięcy przed końcem
roku szkolnego, bo rok szkolny kończy się 31 sierpnia. Uchwała końcowa,
czyli ta stwierdzająca likwidację musi być podjęta do końca maja. W maju
zapadnie decyzja, co dalej, czy nastąpi likwidacja, czy nie. Ta uchwała
uruchomi procedurę. Przed likwidacją musi być powiadomiony Kurator
i dyrektor szpitala.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia. Radni nie mieli pytań.
Odbyło się głosowanie: „za” – 20. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.
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w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr IV/21/07 w sprawie przystąpienia do zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica”.
Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Burmistrzowi, który wyjaśnił, że
projekt uchwały został przygotowany głównie po to, żeby uporządkować tereny
przy ul. Czereśniowej ( tereny gminne i tereny Agencji Nieruchomości Rolnej –
łącznie ponad 22 ha) i te tereny Gmina będzie chciała przejąć w najbliższych
latach . Kolejny projekt dotyczy terenu mieszczącego się przy ul. Prusickiej.
Robiąc drogę – łącznik pomiędzy ul. Milicką a Prusicką teren ten będzie
bardziej atrakcyjny pod supermarket. Kolejny projekt dotyczy rejonu ulic
Oleśnickiej, Klasztornej, Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go Maja w Trzebnicy.
Celem tego planu jest wyznaczenie terenów pod kompleks rekreacyjnowypoczynkowo-sportowy oraz teren usług zdrowia i terenów zielonych wraz
z terenami komunikacji i niezbędną infrastruktura techniczną. Dodał, że mają
deklarację dyrektora Dyrekcji Dróg, że ulica Daszyńskiego zostanie przekazana
gminie.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienie całego pakietu i otworzył
dyskusję dotyczącą punktu 14.
Radny Andrzej Skóra wnioskował, aby na wszystkich Komisjach były
omawiane te punkty, które będą na sesji a wtedy, zdaniem radnego unikniemy
niepotrzebnej dyskusji. Zaznaczył, że on sam należy do Komisji Rolnej
i ds. Budżetu i te punkty nie były omawiane na tych Komisjach. Zdaniem
radnego pan Burmistrz szybko przeskoczył sprawę Studium a uzasadnienie,
które tu jest nie jest zadawalające z tego względu, że jest zbyt liberalne i można
z tym robić wszystko. Radny zapytał, jaka jest konkretna przyczyna zmiany
Studium?
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Andrzej Podsiadło
odpowiedział, że przyczyną jest zamiana ustawy, jej nowelizacja w marcu 2003
roku, która podwyższyła rangę Studium, bo w tej chwili wynika, że pewne
zapisy Studium odnoszą się do starych planów. W związku z tym, żeby nie
tworzyć wybiórczo, pan Burmistrz postanowił łącznie zaktualizować Studium.
Głównie chodzi tu o to, że nowe plany nie mogą stać w sprzeczności ze
Studium, dlatego musi być zmienione. Zmiana w Studium pozwoli na to by
zdeterminować
powstanie
nowych
działek
budowlanych,
osiedli
mieszkaniowych. Natomiast to Studium należy zmienić podobnie jak zmienia
się plany zagospodarowania, ponieważ dynamika rozwoju danej miejscowości
domaga się zmian i Studium musi być co jakiś czas aktualizowane.
Rany Skóra powiedział, że rozumie, ale chciałby jeszcze wiedzieć, czy do tych
zmian, które sa tematem dzisiejszych obrad Studium stoi w sprzeczności?
Naczelnik odpowiedział, że te konkretne zmiany będą na bieżąco uchwalane.
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Przewodniczący Rady poinformował radnego, że Komisje są przedmiotowe,
problemowe i jak chce to może uczestniczyć w innych Komisjach, albo wnieść
poprawkę do porządku obrad danej Komisji i Komisja przegłosuje i zajmie się
tym tematem.
Radny Skóra podziękował za wyjaśnienia i zaznaczył, że w ubiegłej kadencji na
wszystkich Komisjach były omawiane projekty i nie było zbędnej dyskusji.
Przewodniczący Rady zauważył, że nie na wszystkich Komisjach były
omawiane uchwały. Jeżeli był wniosek i Komisja przyjęła to taki projekt był
wówczas omawiany. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze pytania
do punktu 14?
Pytań nie było, wobec powyższego poddał projekt pod
głosowanie: „za” – 20. Rada jednogłośnie przyjęła ww. uchwałę.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr IV/22/07 w sprawie uchylenia Uchwały Rady
Miasta i Gminy Trzebnica dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebnica i wsi
Nowy Dwór.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu. Pytań
nie było. Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 20. Rada
jednogłośnie przyjęła ww. uchwałę.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr IV/23/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulic: Czereśniowej i Oleśnickiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu. Pytań
nie było. Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 20. Rada
jednogłośnie przyjęła ww. uchwałę.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr IV/24/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej,
3-go Maja w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu. Pytań
nie było. Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 20. Rada
jednogłośnie przyjęła ww. uchwałę.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr IV/25/07 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
przy ul. Milickiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Skóra powiedział, że 36 wiosek nie ma planu zagospodarowania
przestrzennego a tu teren przy ul. Milickiej w ciągu 2 lat jest zmieniany. Koszt
2 lata temu wynosił 53 tysiące złotych. Dworzec autobusowy – dokumentacja
jest zrobiona, albo się kończy i można zacząć budowę. Podejmując zmiany
i odsuwając budowę dworca co najmniej na 4 - 5 lat zapytał, czy o to w tym
chodzi?
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przeniesienia Dworca podjął po spotkaniu z mieszkańcami, którzy byli
przeciwni, aby w tym miejscu on powstał. Zdaniem Burmistrza to miejsce
będzie lepsze. Tereny po byłej targowicy zostaną przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe i dla Gminy będzie to z korzyścią finansową.
Zmiana planu przy ul. Milickiej pozwoli na to, że powstanie tam droga i te
tereny będą bardzie atrakcyjne. Jeżeli chodzi o plany, to ościenne wioski mają
plany a kolejne będą miały w przyszłości. Po kolei zostanie rozwiązany ten
problem.
Radny Skóra zaznaczył, że teren przy ul. Żołnierzy Września jest w pełni
uzbrojony a tu jest problem z kablem, bo trzeba go przełożyć i ten czas 4-5 lat
jest realny.
Jeżeli chodzi o mieszkańców, to zapytał, czy Burmistrz ma
pewność, że mieszkańcy z Jędrzejowskiej nie będą protestować, bo on już wie,
że będą. Dodał, że w tym momencie sam plan odsuwa Burmistrz o 3 lata.
Burmistrz wyjaśnił, że zmiana planu dla tego rejonu Milickiej obejmuje cele
przemysłowe i w tej okolicy powstanie dworzec autobusowy. W tym momencie
chodzi o zmianę gruntów z mieszkaniówki na grunty przemysłowe.
Radny Skóra odniósł się co do budowy dworca i powiedział, że przy ul.
Milickiej można zlokalizować i to urzędnicy potwierdzą wg. tego planu, obok
targowicy, jest takie miesjce, z tym, że w tamtej kadencji zastanawiali się nad
poszerzeniem parkingu, bo jest za mały i tam ta zmiana tego planu nie jest
potrzebna. Otrzymał sygnały, że będą blokować budowę dworca i ewentualnie
supermarketu. Zdaniem radnego sprawę dworca należałoby zostawić swojemu
biegowi i nie wydawać dodatkowych pieniędzy, bo plan jest gotowy , bo tak de
facto przesuwa się budowę tego dworca i jak go nie było, tak i nie ma.
Burmistrz powiedział, że różnią się tym, że on jest bardziej skuteczniejszy i to
udowodni. Przez 8 lat dworzec nie został zbudowany a zdaniem Burmistrza za 2
lata będzie i to w innym miejscu niż na Żołnierzy Września. Prosił wszystkich,
aby przyjęli Jego deklarację w sprawie wybudowania dworca autobusowego.
Burmistrz powiedział, że różnią się tym, że jak On mówi to, to zostanie to
zrobione, bo jest bardziej skuteczniejszy i to panu Skórze udowodni. Pan
dworzec przenosił 8 lat i do dzisiaj dworca nie mamy a on obiecuje, że będzie za
2 lata i w innym miejscu niż na Żołnierzy Września.
Przewodniczący Rady powiedział, że protesty i niezadowolenie przy dużych
inwestycjach jak dworzec, czy market siłą rzeczy niezależnie od lokalizacji
i czasu powstania to zawsze były, są i będą.
Tylko chodzi tu
o zminimalizowanie czasu powstania .
Radny Skóra uznał, że nie jest dobrze, że dyskusja jest prowadzona na koniec
emocjonalnie przez pana Burmistrza. Radny myślał, że to jest spokojna,
merytoryczna dyskusja i mówienie, że przez 8 lat dworzec był przenoszony
i nie został wydaje mu się trochę przesadzone.

-11Burmistrz odpowiedział, jest spokojnym człowiekiem i nie poddaje się emocją,
to może 4 lata był przenoszony.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie
tego projektu? Nie było chętnych, wobec powyższego prowadzący przeszedł do
głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 1, „wstrzymało się od głosu” – 3.
Uchwała została podjęta.
Ad. 19. Podjęcie uchwały Nr IV/26/07 w sprawie wieloletniego planu
i modernizacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy
Trzebnica na lata 2007 -2011.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje Rady a następnie udzielił głosu pani Prezes Spółki
WodNiK .
Pani Prezes Maria Spalińska zreferowała ww. projekt uchwały.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że na Komisji Rewizyjnej pytał o plan na
2007, ale nie otrzymał odpowiedzi i chciałby dziś się dowiedzieć na temat poz.
2 tego panu coś więcej. Druga sprawa dotyczy pkt. 3, chodzi o te zasuwy, mówił
dalej radny, ile ich jest i w jakim stanie są.
Pani Prezes odpowiedziała, że, jeżeli chodzi o umieszczenie tego przyłącza
wodociągowego, to można powiedzieć, że to jest bardziej sieć z tego względu,
że ma długość ponad 100 m i to jest od budynku Ks. Dziekana W. Bochenka 2
do 2a. Jest to przyłącz poniemiecki i występuje bardzo często awaryjność tej
sieci. W roku 2006 były 4 awarie i zalało mieszkańcom tych budynków piwnice,
dlatego to zadanie musi być zrealizowane. Dodała, że cały ten przyłącz ciąży na
Spółce. Jeżeli chodzi o wybudowanie zasuw, to pozwoli nam na pewnych
odcinkach wykonywać awarie bez odcinania wszystkich od poboru wody.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania?
Radny Czarny złożył wniosek formalny do załącznika, żeby w pkt. 3 była
budowa komór oraz montaż zasuw na sieciach wodociągowych na terenie
Trzebnicy.
Radny Skóra wyjaśnił, że zasuw nie można budować.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Prezes z pytaniem, czy pod
względem technicznym, czy to ma znaczenie, czy to nie zmieni istoty rzeczy?
Pani Prezes odpowiedziała, że nie. Zgłasza, że firma z tych rzeczy składa ścisłe
rozliczenia do Pana Burmistrza i może tak być, że to będzie 1 komora a więcej
zasuw. W ciągu roku przedstawia się to różnie. Na dzień dzisiejszy jest taki
plan.
Przewodniczący zapytał, czy wniosek radnego Czarnego dekomponuje tę
uchwałę pod względem technicznym?
Pani Spalińska odpowiedziała, że nic się nie zmieni.
Radny Jan Janusiewicz zapytał o punkty 6,7 i 8 Planu na kwotę 242 tysiące zł ,
bo w budżecie tej kwoty niema i chciałby wiedzieć, czy będzie w rezerwie
budżetowej ta kwota zarezerwowana?
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na ten temat. W tamtym roku wysłała do byłego Burmistrza pismo
o sporządzenie planu i na spotkaniu z Naczelnikiem Zarzecznym ustalone
zostało, że pewne zadania zrealizuje Gmina a pewne Spółka WodNiK. Pani
Prezes raz Jeszcze powtórzyła, że nie może się wypowiadać co do środków
gminnych, czy zostały ujęte w budżecie, czy nie.
Burmistrz wyjaśnił, że z tym planem to jest ciężko, żeby utrafić. Wyszła sprawa
Ujeźdźca i kosztem ul. Kościuszki trzeba będzie zrobić Ujeździec. Problem
Ujeźdzca jest bardzo ważny z tego powodu iż pan Tarczyński dostał
pozwolenie na budowę i na odbiór wody. Do nas należy wykonanie
modernizacji stacji, żeby zapewnić wodę.
Zdaniem radnego Czarnego to jest problem pana Tarczyńskiego i Gminy.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Czarnego, żeby do załącznika,
żeby w pkt. 3 była budowa komór oraz montaż zasuw na sieciach
wodociągowych na terenie Trzebnicy.
pod głosowanie: „za” – 20. Rada jednomyślnie przyjęła wniosek.
Następnie prowadzący poddał całość uchwały pod głosowanie: : „za” – 20.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr IV/27/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek Spółki WodNiK w sprawie
zmiany taryf wpłynął 20 grudnia 2006 r. do Burmistrza. Burmistrz wydał opinię
pozytywną w sprawie zmian taryf. Podwyżka proponowana jest bardzo mała,
sięga 2 groszy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie?
Radny Czarny powiedział, ze na Komisji Rolnej pytał o ilości wyprodukowanej
wody w grupach taryfowych i ilości sprzedanej wody oraz ścieków w tych
samych grupach . Prosił też o podanie ilości ścieków z beczkowozów.
Pani Prezes Spalińska ze Spółki WodNiK udzieliła następującej odpowiedzi:
„produkcja wody w 2006 r. wyniosła ogółem 1.108.000m³. Z tego sprzedaż
wniosła 8712.00m³ i na pozostałe 296.000m³ tj. 27%. W tej pozycji pozostałe
ukryte starty, płukanie filtrów, wycieki i pewne kradzieże wody. Jeżeli chodzi
o ścieki oczyszczone w 2006 r. na Oczyszczalni ścieków była to ilość
1.051.000m³ ścieków, średnio ok. 3.000m³ i po porostu z beczkowozów wywóz
ścieków był w granicach 5.600m³. Natomiast wody opadowe, cieki wodne
w granicach 30%, to jest jakieś 300.000m³. Natomiast sprzedaż ścieków dla
odbiorców indywidualnych jak i przemysłu wyniosła w 2006 r. 660.000m³.
Przewodniczący Rady podziękował pani Spalińskiej za wyjaśnienia i zwrócił
się do radnych, czy mają zapytania.
Radny Czarny nadmienił, że analizując wniosek taryfowy zauważył taką rzecz,
że Spółka WodNiK dokłada do wodociągu, czy w poprzednim roku taryfa
została ustalona nie tak jak powinna, czy są jakieś kradzieże, bo podobna
sytuacja jest w 2007 r.
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że w sporządzonych taryfach są wykonane koszty za 2006 r. i planowane
koszty na 2007r. Spółka osiągnęła zyski w 2006 r. w granicach 360 tysięcy
złotych. Na 2007 r. są zaplanowane w wysokości też ok. 360 tysięcy złotych.
Bardzo ściśle rozliczane są z Gminą inwestycje i remonty. Trudno jest tak
dokładnie utrafić z kalkulacja. Bywa tak, że kwoty zaplanowane na plus
wychodzą nieraz na minus.
Radny Czarny przytoczył zapisy w tabeli nr 3 i 6 dotyczące kalkulacji wody,
z których wynika Spółka dokłada do wody.
Pani Prezes stwierdziła, że w tabeli nr 3 nic takiego nie ma.
Przewodniczący Rady przerwał tę dyskusję uznając, że ona nie dotyczy meritum
ceny. To można wyjaśnić po sesji, bo to nie rzutuje na przedmiot dzisiejszej
uchwały.
Radny Czarny powiedział, że wniosek jest taki, że Spółka WodNiK zrobiła za
niską kalkulację.
Przewodniczący Rady powiedział, że efekt jest pozytywny i zasygnalizował,
żeby przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Komisjach: Gospodarki
Komunalnej i Budżetowej. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 20. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Ad.21. Podjęcie uchwały Nr IV/28/07 w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady poinformował, że jest to uchwała organizacyjnotechniczna. Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych
Przewodniczący może dokonywać pewnych czynności prawa pracy wobec
Burmistrza. Zapytał, czy radni maja pytania do tego projektu uchwały? Pytań
nie było, wobec powyższego Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 20. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.22. Podjecie uchwały Nr IV/29/07 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/6/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady
Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała jest konsekwencja uchwały
o powołaniu w skład Rady, radnego Andrzeja Guski i radnego Mirosława
Marca. Zgodnie z Ich życzeniami będą pracowali w tych Komisjach, w których
zadeklarowali. Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał projekt pod
głosowanie: „za” – 20. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.23. Podjęcie uchwały Nr IV/30/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że zatwierdzenie takiego planu wynika ze
Statutu. W ciągu 60 dni od ukonstytuowania się Komisji, taki plan powinien być
przedstawiony Radzie do akceptacji.
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„za” – 20. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.24. Podjęcie uchwały Nr IV/31/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki
Społecznej i Zdrowia na 2007 r.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że jest to nowy punkt wprowadzony na
wniosek tej Komisji i poprosił Przewodniczącą tej Komisji o zabranie głosu
i krótkie zreferowanie projektu.
Radna Janiszewska wyjaśniła, że procedura wypracowania tego planu polegała
na tym, że każdy członek Komisji miał prawo złożyć propozycje. Ponieważ
takie propozycje nie wpłynęły pani Janiszewska przygotowała swoją
propozycję, która została zaakceptowana przez Komisję. Następnie odczytała
zadania jakie zastały ujęte w projekcie.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienie i zwrócił się do radnych, czy
mają pytania do tego projektu? Radni pytań nie mieli wobec czego
Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie: „za” – 20. Rada
jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.25. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali dzisiaj „Poradnik
radnego”, który ma nadzieję, ze będzie przydatny w pracy radnego. Odbywają
się wybory sołtysów i jeżeli radni wiejscy dysponują czasem, to prosił, żeby
uczestniczyli w tych zebraniach. Radni otrzymali dziś druki „Oświadczeń
majątkowych. Przypomniał, że w 2 egz. należy składać te druki wraz z PIT-em
za rok 2006 do końca kwietnia br. Natomiast panu Mirosławowi Marcowi
biegnie termin 30 dniowy złożenia tych dwóch oświadczeń, majątkowego
i oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka i umów cywilnoprawnych. Przypomniał radnym, że toczyła się gmatwanina prawna w całej
Polsce z tymi oświadczeniami. Poinformował, że jeżeli wystąpią zmiany
w oświadczeniach dot. małżonka ( zacznie prowadzić działalność gospodarczą
albo zatrudni się, czy przekaże jakąś umowę cywilno-prawną), to muszą
dokonać zmiany takiego oświadczenia w ciągu 30 dni i złożyć je na ręce
Przewodniczącego. Nie złożenie tych zmian skutkuje wygaśnięciem mandatu
radnego i dlatego też na te zmiany trzeba zwracać uwagę. Nie jest żadną
tajemnicą, że pan Janiak spóźnił się o jeden dzień z oświadczeniem i w związku
z tym Przewodniczący wystosował pismo do Wojewody, w którym
zasugerował, że jest niechlujstwo ustawodawcy a jakość prawa w Polce nie
ulega poprawie a wręcz pogorszeniu. Dlatego też zasugerował, że radni w tych
punktach sprzecznych nie powinni ponosić aż tak daleko idących konsekwencji
czyli wygaśnięcie mandatu. Pan Wojewoda zdania Jego nie podzielił
i stwierdził, że mandat pana Zenona Janiaka wygasł z mocy prawa. Z tego
tytułu, że mamy okres 3 miesięczny na wygaszenie mandatu, czyli do końca
marca.
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przedwczesne, tym bardziej, że wpłynął wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego. W związku z tym dopóki nie będzie wyroku TK, Rada
wstrzyma się z podjęciem takiej uchwały. Następnie zaapelował do radnych,
aby, przekazali, jeżeli maja rachunek osobisty w Banku do księgowości
w Urzędzie. Radni, którzy nie mają rachunków osobistych muszą na czas
odbierać diety z kasy. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że
ukonstytuował się w Radzie Klub Platformy Obywatelskiej. Został złożony
Regulamin a przewodniczącym tego Klubu został pan Paweł Czapla.
Skarbnikiem pan Surówka a członkami zostali pozostali radni z tego
ugrupowania. Na tym zakończył prowadzący komunikaty.
Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi złożył serdeczne życzenia
z okazji 40-tych urodzin radnemu Pawłowi Wolskiemu.
Radna Jadwiga Janiszewska poinformowała członków Komisji, której jest
przewodniczącą, że spotkanie odbędzie się 28 lutego br. z Komendantem
Policji a nie jak wstępnie ustalili 14 lutego. Przesunięcie jest na prośbę
Komendanta.
Radny Stanisław Modelski zwrócił się z prośbą, aby w spotkaniach Komisji
uczestniczył pan Burmistrz lub osoba upoważniona przez Niego. Chodzi o to,
żeby osoba oddelegowana mogła odpowiadać na pytania, które padają na
Komisjach, żeby nie przenosić niepotrzebnej dyskusji na sesję.
Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście nie był na Komisji ds. Rolnictwa za
co przeprosił najmocniej, na pozostałych Komisjach Burmistrz był. Myśli, że
ten stan się nie powtórzy, ponieważ, jak dodał, będzie Ich więcej.
Radny Czesław Czternastek ma prośbę do Przewodniczącego Rady, aby
zaprenumerował Wspólnotę Samorządową po 2 egz. dla Klubów. To jest bardzo
dobry tygodnik.
Przewodniczący Rady poinformował, że na razie jest jeden Klub.
Radny Czternastek powiedział, ze na pewno będą 3 Kluby, że oni się
przygotowują.
Radni nie mieli więcej komunikatów.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział i zamknął IV sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy o godz. 14:00.
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