P R O T O K Ó Ł Nr V/07
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 marca 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 – 19 , obecnych w chwili otwarcia sesji – 19 .
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram V sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panów
Burmistrzów, panie radne, panów radnych, naczelników Urzędu, panie, panów
sołtysów również sołtysów nowo wybranych, kierowników jednostek
organizacyjnych, prasę lokalną, radnego Sejmiku Dolnośląskiego pana Marka
Łapińskiego i wszystkich mieszkańców. Powitał również przedstawicieli Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Przedstawiciele SP nr 2 zostali zaproszeni przez
pana Burmistrza, żeby się podzielić pewnymi swoimi osiągnięciami. Przed
przejściem do punktu merytorycznego porządku obrad Przewodniczący Rady
udzielił głosu pani ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Pani Sadownik przedstawiła swoje koleżanki z pracy panią Jolantę Szymczak,
pani Ksenie Majcher. Następnie poinformowała nad czym pracują obecnie
w szkole. Zaznaczyła, że jest to jeden z elementów pracy w szkole. Przystąpili
do konkursu, programu amerykańskiego „Odyseja Umysłu” Pani Sadownik,
krótko nakreśliła na czym ten program polega. „Odysei Umysłu” przyświeca
hasło: pomysł lepszy na życie, na pracę.
Pani Majcher poinformowała czy jest „Odyseja Umysłu”. Jest to amerykański
program wspierania kreatywnego myślenia, uczy rozwiązywania problemów
i pracy w zespole. Uczniowie uczestniczący w tym programie zyskują. Zyskują
tolerancję, niezależność myślenia, podejmowania ryzyka, rozwój zainteresowań
i w przyszłości pracy zawodowej. Dzieci są podzielone na drużyny: I drużyna to
„Trzeciaki” uczniowie klas III a i III c. II drużyna to „Promyki” i składa się
z klasy V b. III drużyna „Śmiejami” składa się z uczniów klasy V a i V c.
Pani Szymczak powiedziała, że konkurs który odbył się we Wrocławiu
przyniósł następujące wyniki: I miejsce „ Promyki”; II miesjce „Trzeciaki” i III
miesjce przypadło „ Śmiejakom”. Drużyny III i V klas dostały się na eliminacje
krajowe, które odbędą się 30 marca i 1 kwietnia br. w Gdyni. Jeżeli się
poszczęści drużyną i zdobędą I miesjce to czeka ich wyjazd do Stanów
Zjednoczonych, II miesjce to jest wyjazd do Berlina. W Gdyni będzie 126
drużyn z całej Polski. Najwięcej drużyn jest z Trzebnicy, bo trzy. Trenerzy
z dziećmi pracują po godzinach lekcyjnych. Pani Szymczak podziękowała za
głos i dodała , że liczą na zrozumienie w podjętych działaniach.
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obrad, który zaproponował rozszerzyć o kolejne 3 punkty:
9. Podjęcie uchwały Nr V/36/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2007 rok
10. Podjęcie uchwały Nr V/37/07 w sprawie planu pracy Komisji ds.
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 r.
11. Podjecie uchwały Nr V/38/07 w sprawie wezwania sekretarza
i skarbnika Gminy Trzebnica do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego w formie pisemnej.
Kolejne punkty przesunęłyby się o te trzy pozycje.
Radny Janusz Szydłowski zgłosił wniosek o zdjęcie punktu 20 z porządku
obrad w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia 20 grudnia
1997 roku nr XXXIII/274/97w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod
nazwa „Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej” w Trzebnicy.
W imieniu grupy radnych Komitetu PiS proponuje zdjęcie tego punktu,
ponieważ nasuwa się tu szereg wątpliwości a uwagi przedstawione są
lakoniczne. W związku z tym proponuje przesunąć ten projekt na kolejne
obrady, celem wyjaśnienia tych wątpliwości.
Burmistrz oznajmił, że jest zdziwiony tym wnioskiem, gdyż na Komisji
Gospodarki komunalnej ta sprawa była szeroko omawiana. Może radny
wymieni jakie ma wątpliwości, bo zdaniem Burmistrza od tego trzeba zacząć.
Radny Szydłowski powiedział, ze nasuwa tu się szereg wątpliwości m.in. to, że
na akcję zima z wydatków bieżących idzie 70 tysięcy zł. Ta propozycja jest za
mało szczegółowa. Druga wątpilowść jaka się nasuwa to zakup sprzętu, skąd się
wzięły te kwoty, dalej płace 210 tysięcy zł. oraz inne sprawy, które warto by
było przedyskutować. Dodał, że rząd chce zlikwidować zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze dlatego, że zakład budżetowy nie prowadzi obecnie
rachunku kosztów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie
porządku obrad?
Radny Mariusz Czarny powiedział, że wniosek radnego Szydłowskiego
w imieniu Komitetu Wyborczego PiS jest zasadny. Na Komisji ds. Budżetu
problemy nie zostały rozstrzygnięte. Przedstawione sprawozdanie, czy
preliminarz nie przedstawiają konkretnych informacji z zakresu przedmiotu
i finansowania w tej części komunalnej.
Burmistrz uznał, że skoro Komisje wszystkie przyjęły ten projekt, to dziwi się
temu wnioskowi. Powiedział, że zakup sprzętu został wyliczony w oparciu
o aktualne ceny. Odnośnie płac, to zostało wyliczone szczegółowo. Tyle będzie
kosztowało utrzymanie 6 osób. Akcja zima została wyliczona w zakresie
kosztów jakie poniosła Gmina w zeszłym roku i w tym. Te wątpliwości dla
Burmistrza są co najmniej nieuzasadnione, gdyż te ceny są realne.
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Zakłady prywatne nie zdały egzaminu. Miasto jakie jest to każdy widzi.
Odsyłanie tego tematu na kolejne posiedzenie nie jest dobrym pomysłem, bo
zawsze będą wątpliwości, tylko chodzi o to, żeby te wątpliwości nie zagrażały
powstaniu takiego zakładu. Za decyzje odpowiada Burmistrz a radni, jeżeli mieli
wątpliwości mogli je rozwiać na Komisjach.
Przewodniczący Rady podziękował i oznajmił, że w tym miejscu już wchodzą
w dyskusję …
Radny Czesław Czternastek przypomniał, że jest wniosek formalny i należy go
przegłosować.
Przewodniczący Rady powiedział, że padły dwa wnioski formalne i przed
głosowaniem zarządził 5 minutowa przerwę.
Po przerwie wznowił obrady.
Przewodniczący Rady przypomniał, że padł wniosek formalny o zdjęcie punktu
20 porządku obrad w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia
20 grudnia 1997 roku nr XXXIII/274/97w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego pod nazwa „ Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej”
w Trzebnicy. Zapytał, kto jest za zdjęciem punktu 20 porządku obrad: „za” 11, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” - 1.
Wniosek został przyjęty.
Następnie prowadzący poddał pod głosowanie porządku obrad wraz
z zaproponowanymi zmianami: „za” - 19. Rada jednogłośnie przyjęła
wprowadzone zmiany w porządku obrad. Porządek przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr V/32/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Adama Gubernata.
6. Podjęcie uchwały Nr V/33/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Lecha Taraszczuka.
7. Podjecie uchwały Nr V/34/07 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy w dniu 6 grudnia 2006 roku.
8. Podjęcie uchwały Nr V/35/07 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.
9. Podjęcie uchwały Nr V/36/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2007 rok.
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Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 r.
11. Podjecie uchwały Nr V/38/07 w sprawie wezwania sekretarza i skarbnika
Gminy Trzebnica do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego w formie pisemnej.
12.Podjęcie uchwały Nr V/39/07 w sprawie nadania STATUTU URZĘDU
MIEJSKIEGO W TRZEBNICY.
13.Podjęcie uchwały Nr V/40/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy.
14.Podjęcie uchwały Nr V/41/07 w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- dla
Gminy Trzebnica na 2007 rok.
15.Podjęcie uchwały Nr V/42/07 w sprawie utworzenia i nadania statutu
sołectwa wsi Blizocin.
16.Podjęcie uchwały Nr v/43/07 w sprawie wyborów sołtysów i członków
rad sołeckich w sołectwach Blizocin i Masłowiec.
17.Podjęcie uchwały Nr V/44/07 w sprawie przystąpienia do Spółki Agencja
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
18.Podjęcie uchwały Nr V/45/07w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
19. Podjecie uchwały Nr V/46/07 w sprawie ustalenia stawki najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole
Administracyjnym Placówek Oświatowych .
20. Interpelacje i zapytania.
21.Wolne wnioski.
22.Komunikaty .
23.Zamkniecie sesji.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był wyłożony i nikt nie wniósł
do niego żadnych zastrzeżeń. Następnie odbyło się glosowanie: „za” – 19.
Rada jednomyślnie przyjęła protokół z III sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący przeprosił za pomyłkę, jaka w tej chwili zaistniała w punktach
porządku.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz przedstawił informację o najważniejszych zarządzeniach i decyzjach
od ostatniej sesji Rady, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Czarny wnioskował, żeby zarządzenia były szybko instalowane na
stronie internetowej.
Burmistrz zgodził się ze sugestią.
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mandatu radnego Adama Gubernata.
Przewodniczący Rady poinformował, że pan Adam Gubernat zrzekł się mandatu
radnego, ponieważ został powołany na Zastępcę Burmistrza. Następnie zapytał,
czy sa pytania. Pytań nie było, wobec czego poddał projekt pod głosowanie:
„za” - 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Podjęcie uchwały Nr V/33/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Lecha Taraszczuka.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała jest konsekwencją tego, że pan
Taraszczuk pełni funkcję Wicedyrektora Dyrektora w Szkole Podstawowej
w Gimnazjum nr 2 w Trzebnicy. Miał czas na uregulowanie, ale z przyczyn od
Niego niezależnych nie uregulował tego i notabene zrzekł się mandatu radnego
i taką uchwałę jest Rada zobligowana podjąć. Radni pytań nie mieli, wobec
powyższego odbyło się głosowanie: „za” - 19. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.7. Podjecie uchwały Nr V/34/07 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy w dniu 6 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt jest jak gdyby
konsekwencją wcześniej podjętych uchwał. Panowie radni zrzekli się mandatu
i funkcji jakie piastowali jako radni. Pytań nie było, wobec powyższego
prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0 ,
„wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr V/35/07 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 ten projekt również jest konsekwencją
wcześniej podjętych uchwał o wygaszeniu mandatów. Zapytał, czy radni mają
pytania. Pytań nie było, wobec czego prowadzący przeprowadził glosowanie:
„za” - 18, „przeciw” – 0 , „wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została
podjęta.
Przewodniczący Rady wyjaśnił wszystkim sprawę pana Janiaka. Złożył Mu
gratulacje, że jest dalej radnym, ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego
rozwiał wątpliwości co do konstytucyjności tego zapisu tj. wygaśnięcia mandatu
z powodu nie złożenia w terminie oświadczenia majątkowego. Rada Miejska
w Trzebnicy nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu i uważa, że bardzo
dobrze zrobiła.
Radny Zenon Janiak przeprosił za to całe zamieszanie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr V/36/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2007 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że wnioskodawcą tego projektu jest pan
Burmistrz i dotyczy to kwoty 15.364 zł. Następnie oddal glos pani Sekretarz.
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z dotacji, która pierwotnie była planowana na upowszechnianie kultury i sportu
9 tysięcy zł, na zadanie z zakresu dotowania stowarzyszeń w zakresie kultury
i sztuki. Ponieważ był ogłoszony konkurs na zadanie publiczne z zakresu
kultury i sztuki, to dodatkowo zostały złożone 2 oferty. Złożyła Parafia na kwotę
9 tysięcy zł na festyn i Towarzystwo im. Liszta na „Wieczory lisztowskie”.
Następnie krótko przedstawiła pozostałe propozycje zmian w tym projekcie.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia i otworzył dyskusję. Radni
nie zabrali głosu, wobec czego przystąpił do kowania projektu uchwały :
„za” – 19. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr V/37/07 w sprawie planu pracy Komisji ds.
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że jest to projekt opracowany przez samą
Komisje. Jeżeli są jakieś pytania, to prosił, żeby je kierować do
przewodniczącego tej Komisji. Radny Paweł Czapla przewodniczący Komisji
gospodarki komunalnej poinformował, że plan pracy został przez Komisję
zaakceptowany jednogłośnie.
Przewodniczący Rady nie widział chętnych do zadawania pytań, wobec czego
poddał projekt pod glosowanie: „za” – 19. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.11. Podjecie uchwały Nr V/38/07 w sprawie wezwania sekretarza
i skarbnika Gminy Trzebnica do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego w formie pisemnej.
Przewodniczący Rady prosił o dopisanie w § 1 pkt 1 Skarbnika panią Krystynę
Adamską i w pkt 2 Sekretarz panią Zdzisławę Lidię Pająk.
Przewodniczący Rady powiedział kilka słów wyjaśnienia. Ten projekt jest
koniecznością wynikająca z wejścia ustawy lustracyjnej z dnia 15 marca br.
Rada jako organ powołujący odwołujący, czyli będący w pewnym sensie
pracodawcą musi taka uchwałę podjąć. Podejmujemy ją dzisiaj, bo jesteśmy
zobligowani terminowo, ustawodawca dał nam 15 dni od dnia wejścia ustawy,
co też czynimy. Panie będą maiły termin miesiąca na dostarczenie takiego
oświadczenia do biura rady a ja będę miał miesiąc na przekazanie tego
oświadczenia do Instytutu Pamięci Narodowej. Oświadczył , że otrzymał pismo
od Wojewody, który może wezwać każdego radnego urodzonego po 1 sierpnia
1972 r. do złożenia takiego oświadczenia lustracyjnego. Każdy będzie miał
miesiąc, od daty otrzymani pisma, na złożenie oświadczenia lustracyjnego.
Skutek niezłożenia takiego oświadczenia lustracyjnego, przynajmniej na dzień
dzisiejszy, jest taki, że z mocy prawa, w terminie 30 dni nastąpi utrata
mandatu radnego. Czy to będzie znowu skuteczne prawnie, to w tej chwili
trudno jest cokolwiek powiedzieć. Wracając do tego projektu, czy ktoś ma
jakieś pytania? Radni nie mieli pytań, prowadzący poddał projekt pod
głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0 , „wstrzymał się od głosu” – 1.
Uchwała została podjęta.
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URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY.
Przewodniczący Rady powiedział, że ten projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje. Nikt nie wniósł uwag , pytań, wobec czego
prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0 ,
„wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr V/40/07 w sprawie powołania Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała również była omawiana na
Komisjach Rady i uzyskała pozytywną opinię. Następnie zwrócił się do
radnych, czy mają pytania w tej sprawie?
Radny Mariusz Czarny zwrócił się z prośbą o przedstawienie kandydata.
Powiedział, że interesują go zalety pana Wojtaśkiewicza, które pretendowały go
do objęcia tego stanowiska.
Burmistrz Marek Długozima poinformował, że pan Marcin Wojtaśkiewicz był
jedynym kandydatem, który spełnił wymogi. Jest absolwentem Uniwersytetu
Wrocławskiego prawa i administracji. I wg Burmistrza nie budzi żadnych
wątpliwości moralno-etycznych.
Radny Czesław Czternastek zapytał, czy w Regulaminie organizacyjnym
Urzędu są przewidziane 2 stanowiska dla zastępcy kierownika USC?
Burmistrz odpowiedział, że tak, dwóch.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr V/41/07 w sprawie Przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniedla Gminy Trzebnica na 2007 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt również był omawiany na
Komisjach Rady i uzyskał pozytywną opinię. Zakomunikował, że
w pierwotnym projekcie jest błąd w podstawie prawnej, ale dziś otrzymali nową
wersję prawidłową podstawa prawną. W związku z tym głosowanie odbędzie się
nad poprawioną treścią projektu uchwały. Prosił o zadawanie pytań.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że ich Klub dosyć mocno dyskutował na
ten temat i ma zastrzeżenia co do Programu Komisji, członków Komisji i braku
pełnomocnika. Ale wierzą, że pan Burmistrz sprawnie podoła i uzupełni. Złożył
następnie wniosek formalny o doprecyzowanie, do następnej sesji Programu,
uzupełnić Komisje i wybrać Pełnomocnika. Klub udzieli poparcia, ale chciałby,
żeby ten wniosek spoczywał na panu Burmistrzu i na następną sesje, żeby już ta
komisja pracowała w pełnym składzie.
Burmistrz wyjaśnił, że ktoś musi te błędy poprawiać . W tym zakresie jest dużo
do zrobienia. Dzisiaj na stronie internetowej ukazała się informacja o naborze na
Pełnomocnika.
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i stowarzyszenia mogły korzystać. Dziś jest 20 marca i te wszystkie
zainteresowane organizacje nie powinny czekać. Może i Program, niektórym się
wydaje, że jest niedopracowany, ale zdaniem radnego Program jest na tyle
szczegółowy, że osoby, które chciałyby się zaangażować w organizację to mogą
to zrobić i wiedzą jak to mogą zrobić. Natomiast, jeżeli w trakcie roku nastąpią
zmiany, to jest procedura, żeby tą uchwałę zmienić.
Radny Andrzej Skóra powiedział, że nie będzie dyskutował, który Program był
lepszy a który gorszy, bo wydaje mu się, że nie jest to czas na to, ale wniosek
radnego Marca wydaje mu się całkiem zasadny. Pani Janiszewska sama
powiedziała, że jest to prowizorka i że będzie to modyfikowane i stąd ten
wniosek. Zdaniem radnego ten wniosek ma zobligować Burmistrza do
przypilnowania tego Programu, żeby nie był on prowizorką. W trakcie roku on
musi i na pewno będzie modyfikowany.
Burmistrz powiedział, że na pewno Program będzie modyfikowany.
Radna Jadwiga Janiszewska powiedziała o przyczynie, dlaczego Program
będzie musiał być znowelizowany przez Radę. Ustawa o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi m.in. wymienia zadania, które należą do zadań własnych gminy.
W Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2006-2011 jest doprecyzowanie tego zadania tj., że
realizacja tego zadania będzie się odbywać poprzez powierzenie tego zadania
organizacją pozarządowym. Teraz jest taka sytuacja, że wnioski tych
organizacji, które wypłynęły do Komisji Przeciwdziałania nie są do przyjęcia, ze
względu na to, że te podmioty nie mają wypracowanych procedur, które
określają wymogi merytoryczne i formalne. W związku z tym w Programie,
który będzie dziś przyjmowany ta część wyliczająca musi być zablokowana do
momentu aż Pełnomocnik wypracuje odpowiednie procedury. Ten Program jest
traktowany jako przejściowy i musi być on przyjęty, aby można było uruchomić
środki dla tych, którzy spełniają wymogi formalne.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienie i przypomniał, że na Komisji
ds. Budżetu została zaakceptowana zmiana na str. 9 pkt 7, przy pozycji Kluby
Sportowe dopisać Ludowe Zespoły Sportowe. Ta poprawka została
zaopiniowana pozytywnie.
Następnie prowadzący zapytał, czy są uwagi do projektu? Uwag nie było wobec
czego Przewoniczacy poddał poprawkę pod głosowanie: „za” - 19. Rada
jednogłośnie zaakceptowała ww. poprawkę.
Następnie poddał pod głosowanie całość uchwały wraz z tą poprawką:
„za” – 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr V/42/07 w sprawie utworzenia i nadania statutu
sołectwa wsi Blizocin.
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projekt. Ten projekt wychodzi na przeciw społeczności lokalnej, która wystąpiła
o powołanie takiego sołectwa.
Radni pytań nie mieli, wobec czego prowadzący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr V/43/07 w sprawie wyborów sołtysów
członków rad sołeckich w sołectwach Blizocin i Masłowiec.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisje pozytywnie zaopiniowały ww.
projekt. Ten projekt jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały. Muszą się
odbyć wybory w tych wsiach, sołtysów i rad sołeckich.
Radni pytań nie mieli, wobec czego prowadzący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwała została podjęta.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr V/44/07 w sprawie przystąpienia do Spółki
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisje również i ten projekt pozytywnie
zaopiniowały. Zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi, zastrzeżenia, pytania?
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań, wobec powyższego prowadzący
poddał projekt pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr V/45/07w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Jerzemu Treli dyrektorowi ZAPO.
Dyrektor J. Trela poinformował, że na jednej z Komisji wynikła sprawa zapisu
w ostatnim paragrafie dotyczącym wejścia w życie tejże uchwały. Po konsultacji
z prawnikami, których zdania sa również podzielone, zasugerowali mi, aby
dopisać w § 4 , że „uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”. Proszę w związku
z tym o dopisanie tego zapisu. Jeżeli nie będzie musiała być ogłoszona to i tak
wejdzie w życie a my tylko skreślimy § 4. Bo w innym wypadku, Wojewoda
mógłby nam uchylić całą uchwałę.
Przewodniczący Rady również stoi na stanowisku, że ta uchwała powinna być
opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Są zdania odmienne, dlatego,
ponieważ nie jest to prawo miejscowe i nie reguluje ono materii zarządzania
mieniem i dlatego też nie potrzeba, ale jak powiedział w tym temacie zawsze
były zdania odrębne i z ostrożności lepiej jest umieścić ten zapis, niż, żeby
uchylono nam całą uchwałę.
Radny Czesław Czternastek zgodził się z Przewodniczącym Rady, żeby taki
zapis dla bezpieczeństwa był zamieszczony w tejże uchwale, bo jeżeli nie będzie
potrzebny to Wojewoda nam wytknie nieistotne naruszenie prawa.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi, pytania do projektu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań, wobec powyższego prowadzący
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dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego”, pod głosowanie: „za” -19. Zmiana została zaakceptowana.
Następnie prowadzący poddał całość uchwały wraz z poprawką pod
głosowanie: „za” – 19. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.19. Podjecie uchwały Nr V/46/07 w sprawie ustalenia stawki
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole
Administracyjnym Placówek Oświatowych .
Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt również był przedmiotem
obrad Komisji i uzyskał pozytywna opinię. Poprosił o ewentualne pytania w tej
sprawie. Radni nie mieli pytań. Prowadzący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad. 20. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło zapytanie radnej Jadwigi
Janiszewskiej w sprawie utrzymania porządku i czystości. Burmistrz udzielił
odpowiedzi radnej. Więcej interpelacji i zapytań nie było.
Ad.21. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy maja jakieś wolne wnioski. Radni
nie zabrali głosu w tym punkcie. Prowadzący udzielił głosu panu Adamowi
Wazowi, kierownikowi obiektów sportowych, który został powołany przez pana
Burmistrza a który krótko przedstawi nam stan techniczny obiektów
sportowych.
Pan Adam Waz powiedział na wstępnie, że od kilku dni nadzoruje obiekty
sportowe w Trzebnicy i chciałby poinformować o stanie technicznym tych
obiektów. Hala sportowa – jest po remoncie, w dobrym stanie technicznym,
dość dobrze zorganizowana. Zapewniona jest płynność finansowa, zapewnione
są środki. W perspektywie najbliższej należy zwiększyć liczbę imprez
sportowych i rekreacyjnych w okresie ferii dla dzieci a w okresie jesiennozimowych dla zakładów pracy i organizacji sportowych. Skoordynować
imprezy sportowe ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi
znajdującymi się w mieście oraz opracować wspólny kalendarz imprez
sportowych i rekreacyjnych.
Stadion sportowy od 1 marca pod zarządem ZAPO. Przy bardzo intensywnej
eksploatacji Stadionu kwota 20 tys. zł jest niewystarczająca. Obecnie
pozyskiwana jest dokumentacja w następujących tematach: stanu technicznego
instalacji elektrycznej, gazowej, pomiaru i ciemnienia w hydrantach, przegląd
techniczny, przewodów kominowych. Opracowywana jest instrukcja
korzystania z obiektu. Powyższa dokumentacja będzie przedstawiona
Powiatowej Straży Pożarnej na podstawie której otrzymają pozytywną opinię
umożliwiająca przeprowadzanie imprez sportowych. Po akceptacji przez
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rozgrywanie zawodów sportowych. Następnie pan Waz wymienił sprawy
bieżące jakimi się zajmowali: płyta boiska, wałowanie przegląd kosiarek
i innego sprzętu na stanie. W najbliższych dniach będzie zatrudniony pracownik
do obsługi Stadionu. Poinformował, że prowadzi rozmowy w tej sprawie
z Powiatowym Urzędem Pracy ze skutkiem pozytywnym. Nadmienił, że
pozwoli to zmniejszyć koszty zatrudnienia. Najbliższe remonty, na jakie
powinny znaleźć się środki to budowa bieżni , skoczni… . Konieczne jest
zrobienie nagłośnienia boiska. Basen kąpielowy to obecnie ruina, katastrofa.
Chcąc uruchomić należy dokonać następujących remontów: zakup pompy do
studni głębinowej znajdującej się na ternie Sanatorium, ponieważ jest to
najtańsze zaopatrzenie w wodę; remont pawilonu w którym znajduje się kasa,
magazyny, przebieralnie, sanitariaty, ambulatorium, pokój ratowników,
elewacje, pokrycie dachu. Nadmienił, że pawilon ten zbudowany jest z płyt
gipsowych. Potrzebny jest kapitalny remont niecki. Brak jest przepływu do
niecki głębokiej. Brak odpływu powoduje szybsze rozmnażanie bakterii
i glonów. Uporządkowanie otoczenia wokół basenu i zakup nowego urządzenia
do filtrowani. To wszystko jak zostanie zrobione pozwoli uruchomić basen na
kilka lat. W związku z tym rodzi się pytanie, czy warto topić pieniądze
w bieżący remont basenu. Według pana Waza jest za mało czasu, bo
w 3 miesiące nie da się nadrobić kilkunastoletnich. Zdaniem pana Waza remont
powinien się rozpocząć zaraz po sezonie w 2006 r..
Pan Waz złożył wniosek na ręce pana Przewodniczącego Rady w sprawie
powołania w trybie pilnym komisji, która stwierdzi celowość modernizacji
basenu kąpielowego, który znajduje się obecnie w katastrofalnym stanie.
Natomiast pana Burmistrza, Jego Zastępcę i Dyrektora prosi o jak najszybszą
wizytę na obiekcie.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i zwrócił się do radnych, czy
mają pytania w tym zakresie.
Radny Mirosław Marzec zakomunikował, że z obiektu pn. Stadion korzysta
młodzież ze szkoły powiatowej. Dodał, że planowany był remont bieżni
w drugiej fazie. Wydaje mu się, że dobrze by było dogadać się ze Starostwem
i wspólnie ta inwestycję zrobić.
Burmistrz podzielił ten wniosek, uważa, że jest on zasadny.
Radny Skóra odniósł się do wypowiedzi pana Waza dot. basenu i powiedział, że
słowo ruina, trochę powiedziane zostało na wyrost. Nigdy nie było ukrywane, że
jest potrzeba remontu basenu. Zastanawiali się także nad budowa basenu
krytego i otwartego, ale ze względu na duża ilość zadań, to zadanego zostało
odłożone. Nie zgadza się z tym, ze jest to całkowita ruina. Woda miała
pozytywne wyniki. Wszystkie wymagane pozwolenia były. Co roku było coś
remontowane. W tym budżecie też zapisane zostało 80 tysięcy zł na remont.
W przyszłości można pomyśleć o budowie nowego basenu.
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technologia, ale koszt jak liczyli to wyniosło ok. 3 czy 4 milionów złotych. Raz
jeszcze powtórzył, że do tej pory żadnych zagrożeń nie było i dzieci mogły
korzystać z basenu. Uważa, że jest trochę przesady z tym stanem technicznym
basenu. Jest to problem, który należy rozwiązać.
Radny Czesław Czternastek powiedział, ze korzystając z okazji, że widzi panią
Prezes z firmy WodNiK , bo już zgłaszał problem zaopatrzenia w wodę
mieszkańców 8 sołectw ze stacji uzdatniania wody w Ujeźdzcu Wielkim.
W roku ubiegłym były problemy z dostawa wody ze względu na małą
wydajność tej stacji. Czas ucieka, mamy jeszcze trzy miesiące i sytuacja może
się powtórzyć. Dodatkowo pan Tarczyński chce uruchomić zakład od 1 lipca br.
Radny chciałby wiedzieć jak ten problem będzie rozwiązany. Podobna sytuacja
dotyczy Księginic, ale to już inny zakres.
Burmistrz odpowiedział, że odbyły się 2 spotkania z firmą WodNiK i panem
Tarczyńskim i poinformowaliśmy, że Gmina jest w stanie dołożyć 150.000 zł
i te środki będą ściągnięte z ul. Konopnickiej. Następny krok należy do spółki
WodNik.
Jeżeli chodzi o basen, Burmistrz powiedział, że to jest problem, bo chodzi o to,
czy uruchomić ten basen, czy nie w tym roku? Zrobiono rozpoznanie i cena
budowy basenu odkrytego wynosi 12 milionów zł a krytego 14 milionów zł.
Radny Paweł Wolski posiedział, że zrozumiał, że jeden obiekt jest w stanie
krytycznym – basen. Bieżnia lekkoatletyczna również nie daje się do niczego.
Boisko jest jedno z najgorszych, może będzie dobre za jakiś czas.
Radny Skóra oznajmił, że nigdy nie mówił, że Stadion spełnia wszelkie
wymagania. Płyta była kilkakrotnie remontowana, ale wiadomo to nie
Wembley. Jeśli chodzi o basen to zaproponował, aby niedużymi środkami
przeprowadzić remont i w przyszłym roku podjąć decyzję, czy idziemy
w kierunku basenu odkrytego, czy krytego. Rzucanie jakiś dużych pieniędzy na
remont jest bezsensowne.
Radny Janusz Pancerz zaproponował budowę basenu kryto-otwartego. Uznał, że
w naszym klimacie taki basen byłby najlepszym rozwiązaniem.
Radna Jadwiga Janiszewska powiedziała, że 7 marca br. odbyło się szkolenie
z inicjatywy Starostwa na temat „Partnerstwo lokalne, razem łatwiej”.
Zdziwiona była, że nikt z Urzędu Miejskiego nie powiadomił zainteresowanych
podmiotów organizacji pozarządowej, że jest taka możliwość udziału w takim
szkoleniu. Radna wnioskowała o przeprowadzenie takiego szkolenia. Nie było
żadnej informacji na drzwiach Urzędu Miejskiego ani wewnątrz, dopiero
w dniu szkolenia pojawiła się taka informacja. Uważa, ze jest to ważna sprawa
ponieważ samorząd gminny ma takie zadanie własne. Do tej pory ta współpraca
nie funkcjonuje tak jak powinna funkcjonować. Zawiadomienie o tym szkoleniu
odnalazła przez przypadek na stronie internetowej. Chodzi w tym wszystkim
o to, że podmioty mogą się łączyć i tworzyć partnerstwo.

-13Powiedziała, że Europejski Fundusz Społeczny chce podjąć wspólne działania
jeśli chodzi o podmioty publiczne i prywatne. Mający na celu rozgraniczenie
lokalnych programów. Często zdarza się bowiem, że te większe podmioty nie są
w stanie skutecznie realizować swoich pomysłów. W materiałach jakie
otrzymała na tym szkoleniu było napisane, że jest to szkolenie finansowane ze
środków Funduszu Europejskiego a mottem jednej z broszurek było hasło
„Człowiek najlepsza inwestycja”. W tej samej broszurce było napisane: „Ludzie
plus umiejętności równa się sukces”. Zdaniem radnej Gmina powinna również
postawić na inwestowanie w człowieka. Następnie postawiała wniosek
o przeprowadzenie takiego szkolenia przez Gminę dla organizacji
pozarządowych.
Drugi wniosek wynikł z tego faktu, powiedziała radna, że jutro w Ośrodku
Kultury odbędzie się VII edycja samorządowego konkursu „ 8 Wspaniałych”.
Celem konkursu jest promowanie wolontariatu. Następnie radna Janiszewska
powiedziała na czym ten konkurs polega.
Burmistrz odpowiadając na zarzut radnej Janiszewskiej w sprawie
zorganizowania takiego szkolenia powiedział, że pan Starosta organizował to
szkolenie dla swoich organizacji pozarządowych. Zdaniem Burmistrza
wszystkiego razem robić się nie da. Każdy, tj. Starosta i Burmistrz działa
w określonej materii. Odnośnie drugiej sprawy myślę ……. (zapis nieczytelny).
Radna Jadwiga Janiszewska stwierdziła, że Burmistrz Jej nie zrozumiał, że
chodzi o to, że nie włączyła się w to szkolenie Gmina. Zwróciła się z pytaniem
do Sekretarza Powiatu w tej sprawie i usłyszała, że Gmina była powiadomiona
i mogła skorzystać.
Burmistrz poinformował, że nie da się z praktycznego punktu widzenia
pewnych spotkań robić wspólnie. Tak jak on ma określony kalendarz, tak
i Starosta ma określony kalendarz pracy.
Radna Janiszewska raz jeszcze podkreśliła, że to spotkanie było dla organizacji
pozarządowych.
Przewodniczący Rady podziękował i nadmienił, że uważa, że dalsza dyskusja
niczego nie wniesie. Ten temat uznał za wyczerpany. Oddał głos panu Staroście.
Pan Starosta Robert Adach opowiedział zebranym jak wygląda podział środków
we Wrocławiu. Została powołana tam Społeczna Rada z przedstawicieli
organizacji pożytku publicznego, która opiniuje podział tych środków. Dodał,
że to co robił Jego poprzednik to też mu się to nie podobało, bo realnie z kimś
politycznie można się zgadzać bądź nie, ale merytorycznie zawsze takiego
człowieka trzeba rozpatrzeć. I to, że jeden z jego poprzedników swoje prywatne
animozy radnego skierował na grunt organizacji pożytku publicznego to, to jest
bardzo złe. Zdaniem Starosty mając kilkanaście wniosków, które mogą być dla
niego z jednej strony bardziej atrakcyjne, drugie mniej przyjął zasadę taką, że
generalnie ludzi o takim społecznym zabarwieniu w Powiecie jest bardzo mało.
Starosta przyjął takie założenie, że każdemu trzeba coś dać.
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tego że pobudza się ludzi do społecznego działania jest na tyle wysoka, że warto
parę groszy na to dać. Z punktu widzenia Starosty taka Rada Społeczna powinna
powstać w przyszłości na gruncie powiatowym i ona powinna się zająć
podziałem środków. Zachęcił do tego samorząd, twierdząc, że to jest dobry
pomysł, który można zrealizować.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie Starości i odniósł się do
wystąpienia pana Waza. Stwierdził, że ten temat trzeba faktycznie rozważyć.
Zaznaczył, że na jego biurko tez wpłynęło pismo Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Trzebnicy, która też ma wiele zastrzeżeń co do stanu
technicznego tych budynków. Wydaje mu się, że nie należy się licytować, czy to
jest ruina, czy nie, tylko trzeba się zastanowić co dalej. Należy ten temat
wyjaśnić.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował
o Światowym Dniu Sprzątania Świata . Wypada on na jesień a Gmina chce
przeprowadzić taką akcję „ Dzień Sprzątania Ziemi” w dniu 30-31 marca.
W tym miejscu zaprosił wszystkich społeczników, chętnych do wzięcia udziału
w tej akcji. Należy zebrać śmieci, zostawić i powiadomić firmę WodNiK, która
zabierze worki. Ulotki leżą przy wyjściu. Zainteresowanych serdecznie zaprasza
do biura, pokój 77.
Przewodniczący Rady przyznał, że ta akcja po zimie jest bardzo cenna
i w zasadzie każdy powinien w niej uczestniczyć o ile będzie mógł.
Radny Janusz Szydłowski nawiązał do uchwały XXI/245/04 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 30.09.2004 r. w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym w Gminie Trzebnica w latach 20042008. W związku z ta uchwałą powinien zostać przedłożony Burmistrzowi
coroczny
projekt
rzeczowo-finansowy
koniecznych
remontów
z uwzględnieniem priorytetów remontowych i tu nasunęło mu się pytanie do
pana Burmistrza, czy taki projekt finansowy pan dostał?
Burmistrz zapytał za rok 2006 , czy za 4 lata?
Radny Szydłowski Uważa, że dotyczy to tego roku.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Beata Gorzała odpowiedziała, że
plan budżetowy na każdy kolejny rok jest przygotowywany w październiku roku
poprzedniego. W październiku 2006 roku przegotowany został plan na rok 2007.
Z tym, że pan Burmistrz Długozima mógł te dokumenty odłożyć, co zostały
złożone. Dodała, że w zakładzie posiada plan budżetowy na ten rok i plan
remontów również ma przygotowany.
Burmistrz wyjaśnił, że obecnie nie zapoznał się z planem.
Radny Skóra poinformował, że co roku taki plan jest przedkładany.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro już nie chętnych w tym punkcie to
przechodzi do kolejnego.
Ad.22. Komunikaty.
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• zmienione zostały godziny dyżurów Przewodniczącego Rady:
- w każdą środę od godz. 13:00 -17:00 i w sprawie skarg i zażaleń
od 17:00 do 17:30. Generalnie od 13:00 do 17:30;
• przypominał o składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia
br. Kilka uwag dot. oświadczeń. Jeśli osoby przebywają w związku
małżeńskim a nie mają rozdzielności majątkowej zaproponował ujawnić
swój majątek zarówno odrębny jak i majątek wspólny. Może potem
wystąpić taka sytuacja, że będą radni musieli robić korekty, uzupełniać
i wyjaśniać. Z tego względu lepiej od razu to ująć w oświadczeniu;
• temat lustracji jest państwu znany, więc nie będę mówił;
• ukonstytuował się klub radnych „Trzebnica 2000-plus”, wpłynął Statut do
biura Rady Miejskiej . W składzie klubu są następujące osoby; Czesław
Czternastek – przewodniczący klubu, Stanisław Modelski, Mirosław
Marzec, Janusz Pancerz, Jan Janusiewicz, Edward Sikora , Andrzej Skóra.
Prowadzący dodał, że warunki pracy dla klubu będą.
Następna sesja Rady przewidywana jest na dzień 26 kwietnia 2007 r. i będzie to
sesja absolutoryjna. Zapytał, czy ktoś ma jakieś komunikaty?
Radny Janusz Pancerz zaprosił radnych i pracowników samorządowych do
udziału w Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się 15 kwietnia br. w hali
sportowej przy ul. Kościelnej o godz. 10:00. Będą cztery kategorie wiekowe.
Następnie poprosił pana Starostę, żeby na sesji Rady Powiatu też ogłosił ten
komunikat.
Ad.23. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Jan Darowski, po wyszarpaniu porządku obrad,
słowami: „ zamykam V sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej
zamknięcia.
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