P R O T O K Ó Ł Nr VIII/07
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 maja 2007 roku.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Sesja rozpoczęła się o godz. 16:30 w budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy w sali nr 48.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram VIII
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
publiczność zgromadzoną na sali. Nadmienił, że sesja ta zwołana jest na
wniosek 8 radnych . Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek
obrad nadzwyczajnej sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały Nr VIII/57/07 w sprawie odwołania przedstawiciela do
reprezentowania Gminy Trzebnica w
Stowarzyszeniu Gmin
Turystycznych Wzgórz Turystycznych i Doliny Baryczy.
4. Podjęcie uchwały Nr VIII/58/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
5. Zamkniecie sesji.
Ad. 3. Przewodniczący Rady zakomunikował, że wczoraj w dniu 8 maja
2007 roku otrzymał pismo od pana Jerzego Lewandowskiego o następującej
treści:
„ Z uwagi na pracę w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich
i Doliny Baryczy jako pracownik biura rezygnuje z funkcji przedstawiciela
reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Będąc pracownikiem Stowarzyszenia, jestem wykonawcą zadań nałożonych na
moją osobę i biuro Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
reprezentujących powiat i gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu”.
Pod tym jest zamieszczony podpis pana Lewandowskiego. Następnie udzielił
głosu przedstawicielowi wnioskodawców radnemu Pawłowi Czapli.
Radny Paweł Czapla na wstępie poinformował zebranych o błędach jakie
wkradły się do projektu uchwały: dwa razy jest słowo „gminne”, jedno należy
wykreślić i w uzasadnieniu projektu prosił o zmianę daty dotyczącą podjęcia
uchwały, ma być data 26 kwietnia br. Następnie przeszedł do projektu uchwały
i powiedział, że dodatkowym uzasadnieniem jest fakt rezygnacji z tej funkcji
złożony na piśmie przez pana Jerzego Lewandowskiego . Klub PO uważa, że
kandydat zgłoszony na poprzedniej sesji gwarantuje większa skuteczność
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Marka Łapińskiego.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Modelski stwierdził, że minęło kilka dni od podjęcia uchwały
o wyborze na tę funkcję pana Jerzego Lewandowskiego i w związku z tym prosi
o wyjaśnienie, bo nic nie wskazywało na to, że nie chce przyjąć tej funkcji.
Przyjął ją z zadowoleniem, dlatego chciał uzyskać jakieś wyjaśnienie, bo nie
wie, czy na pana Lewandowskiego nie wywarto jakieś presji, żeby zrezygnował.
Radny dodał, że to podejrzewa. Jeszcze nie zdążył nic zrobić a już Go się
odwołuje. Radny Czapla przedstawił pana Łapińskiego i powiedział, że to
będzie osoba taka, czy inna. Zdaniem radnego nie wiadomo jaka będzie tom
osoba i stwierdził na koniec wypowiedzi, że ma niedosyt.
Radny Czapla w uzupełnieniu dodał, że pan Lewandowski wahał się w podjęciu
decyzji , dodał, że nie będzie się rozwodził na ten temat, bo trudno mu mówić
o motywach końcowych, które skłoniły pana Lewandowskiego do złożenia
rezygnacji. Klub konsekwentnie podtrzymuje kandydaturę pana Łapińskiego.
Dodał, że jutro odbędzie się pierwsze posiedzenie Stowarzyszenia, stąd być
może decyzja Przewodniczącego Rady o dzisiejszym posiedzeniu sesji.
Radny Modelski wyjaśnił, że jeśli chodzi o zachowanie pana Lewandowskiego
na sesji wtedy, kiedy zarzucano mu współpracę z panem Stockim , to być może
sam nie wiedział co ma na to odpowiadać i być może to Go wyprowadzono
z równowagi. Radny uważa, że być może to było powodem Jego zachowania na
sesji.
Radny Czapla powiedział, że nie Klub Platformy Obywatelskiej zadawał pytania
panu Lewandowskiemu.
Przewodniczący Rady powiedział, że z tego wynika, że pan Lewandowski jest
nadal pracownikiem.
Radny Skóra zapytał, czy wniosek Platformy Obywatelskiej wpłynął przed
złożeniem rezygnacji przez pana Lewandowskiego , czy po złożeniu.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wniosek wpłynął w terminie
późniejszym. Najpierw wpłynął wniosek pana Lewandowskiego o odwołanie.
Radna Jadwiga Janiszewska przypomniała, że ona pytała pana
Lewandowskiego, czy będzie współpracował z panem Prezesem tego
Stowarzyszenia, bo jeśli tak, to nie leży w interesie Gminy, jeśli chodzi o pana
Adama Stockiego, pan Lewandowski na to pytanie nie odpowiedział. Radny
Czesław
Czternastek
powiedział
wówczas,
że
pana
Stockiego
w Stowarzyszeniu nie będzie. Po sesji dotarła do radnej wiadomość, że pan
Stocki został delegatem Gminy Zawonia w Stowarzyszeniu. Okazało się
również, że jak radna pytała pana Jerzego Lewandowskiego o współpracę to On
o tym wiedział. Zdaniem radnej zataił kierunek pracy z panem Stockim.
Przyznała, że była członkiem tej Komisji, która wnioskowała tę kandydaturę
i na forum tej Komisji mówiła, że najlepszym kandydatem na tę funkcję
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Padło nazwisko pana Pancerza jako kandydata. Pan Janusz Pancerz odmówił.
Komisja nikogo nie wskazała z radnych a poparła kandydaturę pana
Lewandowskiego. Radna w tym wypadku również poparła, bo nie było innego
rozwiązania. Kiedy dowiedziała się jak sprawy wyglądają poczuła dyskomfort
i poszła do pana Lewandowskiego. Powiedziała mu, że jeżeli jest człowiekiem
honoru to powinien złożyć rezygnację.
Przewodniczący Rady zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos.
Radny Skóra zwrócił się do radnej Janiszewskiej i powiedział, że nie bardzo
rozumie to stwierdzenie, że pan Lewandowski będzie współpracował z panem
Stockim jak będzie prezesem. Jutro jest Walne Zebranie Stowarzyszenia i tam
zostaną wybrane władze. Radny nie wie skąd pani Janiszewska ma tę pewność,
że pan Adam Stocki na pewno będzie prezesem. Jeżeli pani Janiszewska takie
pytanie zadała, czy będzie współpracował z prezesem, to radny stwierdził, że też
by odpowiedział na miejscu pana Lewandowskiego, że będzie współpracował.
Tylko nie należy przesądzać dzisiaj, kto będzie tym prezesem. Radny dalej
upiera się, że nie rozumie tego co pani Janiszewska ma na myśli stawiając
zarzut, że pracownik Stowarzyszenia będzie pracował z prezesem, wydaje mu
się to jest nonsensem, bo przecież on musi pracować z prezesem.
Radna Janiszewska oznajmiła, że jest jej wiadomo, że pan Stocki podjął
działania, żeby ponownie zostać prezesem. Następnie pani Janiszewska
przedstawiła krótką charakterystykę działalności pana Stockiego.
Przewodniczący Rady oznajmił, że Rada nie ocenia działalności pana Stockiego
tylko pana Lewandowskiego. Sytuacja się na tyle zmieniała, że pan
Lewandowski złożył rezygnację.
Radny Czapla był zdania, że lepiej już nie dyskutować o pewnych rzeczach,
tylko skoncentrować się na tym, że na jutrzejsze spotkanie nie ma kandydata.
Jeśli kogoś nie satysfakcjonuje przedstawiona kandydatura Klubu Platformy
Obywatelskiej, to nich zgłosi nowego kandydata.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy chcą zabrać głos. Chętnych nie było,
wobec powyższego prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie odwołania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica
w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Turystycznych i Doliny
Baryczy: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” - 3. Uchwała
została podjęta. /uchwała stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu/
Ad.4. Podjęcie uchwały Nr VIII/58/07 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi radnemu Pawłowi
Czapli.
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Marka Łapińskiego na
przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i prosił o zgłaszanie innych
kandydatur. Zapytał, czy są pytania, uwagi. Nikt z radnych nie wyraził chęci
zabrania głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie wraz z wpisem, że na przedstawiciela do
reprezentowania Doliny Baryczy wyznacza się pana Marka Łapińskiego :
„za” – 13, „przeciw” – 3, „wstrzymało się od głosu” – 4. Uchwała została
podjęta. /uchwała stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Rady złożył gratulacje panu Markowi Łapińskiemu.
Ad.5. Przewodniczący Rady Jan Darowski powiedział, że tym samym został
wyczerpany porządek VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
i słowami: „ zamykam VIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej”, dokonał jej
zamknięcia.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz.: 17:00.

Protokołowała:
Jadwiga Mirowska

