P R O T O K Ó Ł Nr VII/07
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 maja 2007 roku.
Lista obecności stanowi zał. do niniejszego protokołu.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 19.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram VII
nadzwyczajna sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia.
Nadmienił, że sesja ta zwołana jest na wniosek Klubu radnych „Trzebnica 2000
plus.” Powitał na wstępie panów Burmistrzów, panie radne, panów radnych,
naczelników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i prasę lokalną.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad nadzwyczajnej
sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały Nr VII/56/07 w sprawie zmiany uchwały nr II/6/06
z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych
Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
4. Podjęcie uchwały Nr VII/57/07 w sprawie zmiany uchwały nr V/45/07
z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświaty w Trzebnicy.
5. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady oddał głos wnioskodawcy.
Radny Czesław Czternastek powiedział w imieniu wnioskodawców, że z uwagi
na nowe informacje jakie wpłynęły iż jednak czynione są starania by otworzyć
basen kąpielowy w Trzebnicy wnioskujemy o zdjęcie z porządku obrad punktu
4 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/45/07 z dnia 20 marca
2007r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Administracyjnego Placówek
Oświaty w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady oznajmił, że w tym stanie rzeczy pozostaje punkt 3
i udzielił głosu przedstawicielom Klubu „Trzebnica 2000 plus”.
Radny Czternastek poinformował, że na ostatniej sesji miał być dokonany
wybór przewodniczących Komisji, pan Przewodniczący wycofał projekt
uchwały, w związku z powyższym dziś na sesji nadzwyczajnej taki projekt
został przedstawiony. Zrobiono to po to, żeby w przyszłości takich sytuacji nie
było, że takie projekty, które zostały domówione i są w projekcie porządku sesji
nie były wycofywane przez wnioskodawców, bo istnieje inna prawna możliwość
zwołania sesji i rozpatrywania takich uchwał. Stąd wniosek radnych w sprawie
wyboru przewodniczących tych dwóch stałych Komisji Rady Miejskiej. Te
dwie Komisje nie maja przewodniczący już od dłuższego czasu.

-2Przewodniczący Rady wyjaśnił, że faktycznie zdjął, bo do dochodziły do niego
sygnały, że ta sprawa nie do końca została ustalona między radnymi i to była
jedyna motywacja. Ta uchwała by wróciła na najbliższą sesję Rady. Następnie
prowadzący zwrócił się do wnioskodawców z pytaniem, czy te kandydatury,
które są wpisane w projekcie uchwały podtrzymują?
Radny Czternastek odpowiedział, że kandydatura do Komisji Oświaty jest
podtrzymana a do Komisji ds. Budżetu to zapytał radnego Andrzeja Skórę, czy
podtrzymuje zgodę na kandydowanie?
Radny Skóra wycofał się z kandydowania na przewodniczącego Komisji ds.
Budżetu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury?
Wiceprzewodniczący Mariusz Czarny zarekomendował na przewodniczącego
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radnego Janusza
Szydłowskiego, który został wybrany na radnego z ramienia PiS. Radny
Szydłowski przez te pół roku dał się poznać jako radny wnikliwy, jest
członkiem Komisji ds. Budżetu i gwarantuje swoją osobą to, że Komisja będzie
pracowała sprawnie i terminowo.
/ doszedł radny Janusz Szydłowski – obecnych 20/
Radny Paweł Wolski w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłosił na
przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji,
Młodzieży i współpracy Międzynarodowej radnego Wojciecha Wróbla. Radny
Wojciech Wróbel ma 31 lat, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Absolwent Historii oraz studium podyplomowego wiedzy o społeczeństwie na
Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył studia podyplomowe na Wrocławskim
AWF, w czerwcu skończył kurs organizacji i zarządzania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne pytania, uwagi w tym
zakresie? Radni nie mieli uwag , w związku z powyższym prowadzący
zaproponował następujące głosowania nad każdą kandydaturą na
przewodniczącego oddzielnie. Na przewodniczącego Komisji ds. Budżetu jest
jeden kandydat Janusz Szydłowski i w związku z tym, że nie ma już pytań
poddał tę kandydaturę pod głosowanie: „za” – 20. Rada zaakceptowała
kandydaturę Janusza Szydłowskiego na przewodniczącego Komisji
ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący złożył radnemu
gratulacje i życzył owocnej pracy.
Przewodniczący Rady poinformował, że przechodzą do drugiego głosowania na
przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,
Rekreacji, Młodzieży i współpracy Międzynarodowej. Padły dwie
kandydatury na tę funkcję , kandydatura radnego Janusza Pancerza
i kandydatura radnego Wojciecha Wróbla. Następnie prowadzący poddał
w pierwszej kolejności kandydaturę radnego Janusza Pancerza na
przewodniczącego tej Komisji: „za” – 7, „przeciw” – 10, „wstrzymał się od
głosowania” – 1.

-3Przewodniczący Rady poinformował, że dwóch radnych nie wzięło udziału
w głosowaniu.
Następnie poddał pod głosowanie drugiego kandydata radnego Wojciecha
Wróbla na przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki, Rekreacji, Młodzieży i współpracy Międzynarodowej : „za” – 12,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 8.
Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania
przewodniczącym Komisji został radny Wojciech Wróbel. Prowadzący złożył
radnemu gratulacje i życzył owocnej pracy.
Przewodniczący Rady Jan Darowski poinformował, że na tym wyczerpali
porządek VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej i w związku z tym oznajmił,
że cyt.: „zamykam posiedzenie VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Trzebnicy”.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 15:15.
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