P R O T O K Ó Ł Nr XII/07
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 listopada 2007 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały stanowią załączniki od nr 2 do nr 12 .
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w auli Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy przy
ul. Św. Jadwigi. Początek obrad godzina 11:00.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 19.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XII sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie pana
Burmistrza Marka Długozimę, Jego zastępców: Jadwigę Janiszewską i Adama
Gubernata, pana Roberta Adacha Starostę Powiatu Trzebnickiego, panią
Skarbnik , pana Sekretarza, naczelników Urzędu, panie, panów sołtysów,
kierowników jednostek organizacyjnych, prasę lokalną, mieszkańców
zgromadzonych na sali oraz wszystkich radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że do przedstawionego porządku obrad
wpłynęło jedno doprecyzowanie a dotyczy projektu uchwały zawartego
w punkcie 14, z uwagi, że poprzednia uchwała została uchylona przez
Wojewodę Dolnośląskiego z tego względu, że nie było zapisu, iż musi ona być
ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Po analizie przez służby
prawne Urzędu Miejskiego, prawidłowa nazwa uchwały powinna brzmieć:
w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 września 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie
ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej
i Wrocławskiej. W związku z powyższym punkt 14 będzie miał brzmienie jak
wyżej. Następnie Przewodniczący Rady poddał porządek ze zmienionym
brzmieniem punktu 14 pod głosowanie: „za” - 19. Rada jednomyślnie przyjęła
następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XII/116/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XII/117/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXII/258/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz uchwały Nr XXXIII/327/05
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zmiany uchwały Nr XXII/258/04 z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
7. Podjęcie uchwały Nr XII/118/07 w sprawie stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
8. Podjęcie uchwały Nr XII/119/07 w sprawie wysokości ceny skupu żyta
do naliczenia podatku rolnego.
9. Podjęcie uchwały Nr XII/120/07 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały Nr XII/121/07 w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty od posiadania psów.
11.Podjęcie uchwały Nr XII/122/07 w sprawie opłaty targowej.
12.Podjęcie uchwały Nr XII/123/07 w sprawie wyznaczenia inkasentów
oraz ustalenia prowizji.
13.Podjęcie uchwały Nr XII/124/07
w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008
roku.
14.Podjęcie uchwały Nr XII/125/07 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej,
Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej.
15.Podjęcie uchwały Nr XII/126/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
16.Interpelacje i zapytania.
17.Wolne wnioski.
18.Komunikaty.
19.Zamknięcie sesji.
Ad.3. Burmistrz Marek Długozima na wstępie podziękował Pani Dyrektor
za udostępnienie auli, a następnie przedstawił najważniejsze zarządzenia
i decyzje od ostatniej sesji Rady Miejskiej tj. od 26.X.2007 r. :
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
2. Wydanie zarządzeń w sprawie:
a) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
komunalny lokal mieszkalny położony w obrębie wsi Skoroszów,
b) bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej
w mieście Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. Bochenka.
c) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej przy ul.
Milickiej w Trzebnicy
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e) budynkiem mieszkalnym w obrębie wsi Raszów,
f) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonym w Księginicach przy
ul. Wrzosowej.
g) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie wsi Szczytkowice.
h) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej przy
ul. Kukułczej w obrębie wsi Księginice.
i) powołania komisji przetargowej i ogłoszenie przetargu
nieograniczonego na remont ulicy Ogrodowej w Trzebnicy.
j) projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2008 rok
k) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie wsi Świątniki.
l) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Na zakończenie dodał, że w Urzędzie miała miejsce kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej od 29 sierpnia do 9 listopada 2007 r. Protokół kontroli jest do
wglądu. Naczelnicy Urzędu jeszcze się z tym protokołem zapoznają i na pewno
będzie możliwość zapoznania się szczegółowo z treścią tego protokołu.
Kontrolą był objęty okres 2006 i I półrocze 2007 r. Gospodarka finansowa
prowadzona była na ogół prawidłowo, z czego są bardzo zadowoleni. Odnośnie
składowiska śmieci w Marcinowie , w chwili obecnej oczekujemy na
pozwolenie zintegrowane i jest szansa, że ruszy ono od 1 stycznia 2008 r. Są
prowadzone rozmowy i myśli, że wszystko dobrze się ułoży.
W Trzebnicy prowadzone sa prace porządkujące ruch. Pierwsza faza została
zakończona, w następnym etapie będzie podpisanie umowy urzeczenia ulicy
Daszyńskiego na rok, a potem od 2009 r. Gmina przejmie tą ulicę na własność.
Kolejna sprawa jaka się odbyła w ostatnich dniach to odbiór świetlicy
w Marcinowie i opóźniony odbiór świetlicy w Jaźwinach.
Radny Mirosław Marzec poinformował Burmistrza, że na Komisji wczoraj
rozmawiali na temat wysypiska śmieci i chciałby zapytać, czy przewiduje się
monitorowanie tegoż wysypiska? Dodał, że za parę dni Europa będzie bez
granic i obawia się, żeby nie zasypywano nas śmieciami różnego rodzaju
pochodzenia a zwłaszcza niebezpiecznymi dla zdrowia. Uważa, że należy się
ustrzec przed tym, żeby nie były składowane na tym terenie.
Burmistrz wyjaśnił, że , jeżeli będzie to zakład budżetowy to będzie kierownik
wysypiska
śmieci,
będzie
odpowiedzialny
i
będzie
stróż.
Radny Marzec uważa, że człowiek jest korupcjogenny i w związku z tym uznał,
że jeżeli jest taka możliwość to należy przed uruchomieniem wysypiska założyć
monitoring.
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tu zastanowić nad taką formą.
Radny Stanisław Modelski zapytał, czy na dzisiaj uzyskaliśmy jakieś środki
Unijne, bądź krajowe na realizację zadań w Gminie?
Burmistrz odpowiedział, że otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych dotacji na drogę
w Szczytkowicach, Cerkwicy i Będkowie.
Radny Andrzej Skóra prosi o wyjaśnienie, z Ratusza zostało wyprowadzone
Starostwo, co tam w tej chwili jest, lub co się tam planuje?
Burmistrz odpowiedział, że jest po spotkaniu z przedstawicielem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, które płaci panu Ziębie 40 tysięcy za wynajem
pomieszczeń. Planują przenieść Muzeum na parter Ratusza. Planują też na
parterze uruchomić salę konferencyjną na 30 osób. Będzie tam też ulokowany
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Związek Zawodowy „Solidarność”. Co do
góry, jeszcze koncepcji nie mają, ale co do dołu to może być otwarty
w godzinach popołudniowych, z tym, że zabezpieczymy górę.
Radny Marzec zapytał, czy kombatanci i harcerze też przejdą do ratusza?
Burmistrz odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, to tak, a harcerze dostali
pomieszczenie w Zespole Placówek Kultury.
Radny Czesław Czternastek wrócił do sprawy składowiska odpadów
i powiedział, że Jego zdaniem sprawa jest bardzo poważana, na posiedzeniu
wczorajszej Komisji uzyskali informacje, że na pozwolenie dot. uruchomienia
składowiska czeka się od 6 miesięcy do 2 lat . Wyrażają zaniepokojenie , że to
niestety nie uda się uruchomić od 1 stycznia 2008 r. Prosi biuro Rady
i przewodniczącego o przekazanie szybko wniosku ze wczorajszej Komisji do
pana Burmistrza, ponieważ po wczorajszej dyskusji sa pewni, że od 1 stycznia
to nie zostanie uruchomione. Poza tym instrukcja eksploatacji, która wydaje
Wojewoda, wydaje wtedy, kiedy już jest personalnie ułożona ta firma, która
będzie tym zarządzać. W stanowisku Komisji jest prośba do pana Burmistrza,
aby pewne działania przedsięwziąć, żebyśmy od 1 stycznia nie zostali bez
składowiska odpadów, bo z dniem 1 stycznia składowisko w Jaszycach będzie
zamknięte. Chciałby wiedzieć, kiedy nastąpił odbiór, który jest zawarty
w umowie z wykonawcą i on od tego terminu ma tam pół roku na uzyskanie
tego pozwolenia zintegrowanego od tej daty.
Burmistrz poinformował, że wczoraj był wykonawca i zapewnił, że w ciągu
2 tygodni otrzyma zezwolenie. Dodał, że na początku października był odbiór.
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Zbigniew Zarzeczny
poinformował, że według wykonawcy zezwolenie będzie.
Burmistrz dopowiedział, że nie wiemy jeszcze, kto tam będzie. Musi to być
osoba z uprawnieniami.
Radny Czternastek uznał, że trzeba szybko przemyśleć sprawę dotyczącą
koncepcji składowiska odpadów, bo trzeba wiedzieć jaka będzie cena za wywóz
od 1 stycznia o ile uda się uruchomić to składowisko. To musi wyjść od pana
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podjęta uchwała. Na pewno takie propozycje zostaną poparte przez nich.
Chodzi w tej chwili o czas. Jest już mało czasu i naprawdę trzeba to szybko
zorganizować. Jeżeli mamy uruchomić to od 1 stycznia 2008 r.
Burmistrz odpowiedział, że to wszystko będzie uruchomione.
Radny Czternastek zapytał o
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, od
pierwszego spotkania minęło kilka miesięcy i chciałby uzyskać informacje, na
jakim etapie są sprawy związane z uregulowaniem dalszego funkcjonowania
tego Zakładu. Tam były propozycje różne, zamiany nieruchomości, potem
użyczenia, poszły w miasto plotki, że rehabilitacja z budynku „B” ma się
wynosić. Są co prawda zdementowane te plotki w gazecie, ale chciałby wiedzieć
wraz z radnymi jak ta sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda.
Burmistrz powiedział, że od Niego się wymaga, aby stan prawny budynków
uregulować jak najszybciej, ale trzeba pamiętać, że jak w każdym biznesie
szuka się dialogi i rozwiązań, które usatysfakcjonują obie strony. Źle się stało,
że to zostało w ten sposób przedstawione, nieprawdziwie, bo nikt nie chce
likwidacji Zakładu. Na dzień dzisiejszy będzie podpisana umowa użyczenia na
okres 10 lat, która pozwoli Gminie inwestować w ten budynek. Następnie
Burmistrz powiedział, że chciałby zdementować plotkę jakoby między nim
a Starostą były jakieś niedomówienia. Jego zdaniem w tej materii pośpiech nie
jest wskazany. Należy to robić powoli, a na pewno efekty będą. Trzeba szukać
dobrych rozwiązań. Dodał, że przez okres 8 lat te sprawy nie zostały
uregulowane.
Rady Czternastek odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i powiedział, że nie
było tych problemów, które się teraz pojawiły. Przez 8 lat rzeczywiście nie był
ten problem załatwiany. Powiedział, że cieszy się, że na sali jest Burmistrz
Henryk Jacukowicza i przypomniał, że była taka koncepcja przekazania tego dla
Gminy Trzebnica jeszcze nim powstały Powiaty, ale jakoś to się nie udało
przejąć, kiedy ZOZ nie podlegał Powiatowi, tylko podlegał Wojewodzie. Nie
udało się tego przejąć przez Gminę a później już było za późno, kiedy tworzyły
się Powiaty. To zostało przypisane, skierowane do Powiatu a nie dla Gmin
chociaż tam mieściła się głównie ta podstawowa opieka zdrowotna. Problemy
pojawiły się dopiero wtedy, kiedy wzrosły wymagania, co do standardu
budynków, tych, gdzie odbywał się ten rodzaj usług. Rzeczywiście tutaj może
część odpowiedzialności za to, że nie próbowali rozwiązać tego problemu, jak
doprowadzić do modernizacji tego budynku wspólnie ze Starostwem. Takich
rozmów nie pamięta, żeby były dotyczące tego budynku „A”, ale przypomniał,
że wtedy tych problemów nie było. One się pojawiły na końcówce tej II
kadencji, że otrzymali informację od Dyrektora Józefczyka, że trzeba będzie
dokonać modernizacji tego budynku i dostosować go do nowych tutaj
wymogów . Natomiast budynek „B” był budowany świadomie dla rehabilitacji,
dla tego rodzaju usług. Nie wyobraża sobie, żeby stamtąd mogła być
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i w miejsce tych pomieszczeń, które były z myślą o rehabilitacji budowane
adaptować na biura, bo być może taka koncepcja zostanie zrealizowana.
Zapytał, czy ta rehabilitacja zostaje, czy jest plan wyprowadzania tej
rehabilitacji z budynku „B”, czy nie ma?
W odpowiedzi Burmistrz oznajmił, że Dyrektor Józefczyk został zobowiązany
do przygotowania pewnych koncepcji i rozwiązań. Jutro mają się odbyć
rozmowy na ten temat, czy oddział rehabilitacji można by umieścić w budynku
Pogotowania, wtedy stalibyśmy się właścicielami tej nieruchomości, jeżeli nie,
będziemy mogli to zostawić tak jak jest i płacić wysoki czynsz Starostwu.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia i dodał, że są w tej chwili na
etapie opracowania pewnej koncepcji i trzeba życzyć stronom optymistycznych
rozwiązań. Problem jest dosyć istotny.
Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Józef Józefczyk powiedział, że
cieszy się, że ten problem jest tu dziś poruszany. Jak Państwo wiecie jesteśmy
w nowej rzeczywistości od listopada tamtego roku i sprawy ewentualnych
zagrożeń rehabilitacji od wiosny się przejawią. Temat rehabilitacji jest od dawna
poruszany. Dobrze, że Burmistrz i państwo czytacie gazetę i wiecie co się dzieje,
że ewentualny temat wyprowadzenia z tego budynku „B” rehabilitacji to nie jest
od wczoraj, ten temat jest już wałkowany od trzech miesięcy tego roku. Pan
Burmistrz nie doszedł do nas jeszcze od początku kadencji jako organ
założycielski. Protest, który powstał, powstał bez Jego udziału. Pacjenci sami
zbierali podpisy pod tym protestem jak się dowiedzieli, że rehabilitacja jest
zagrożona. Podpisało się pod nim ok. 150 osób. Pan Starosta bardzo szybko
zareagował, był też pan Zaleski. Zdaniem Dyrektor problem jest i należy o nim
rozmawiać. Nikt z poprzedniej władzy nie uderzył nas „czynszem”, a płacimy
od października o 200% większy. Dodał, że przestrzegał, że to się źle skończy
i źle się skończyło. Co roku przedstawia do zaakceptowania roczny plan
finansowy i wszyscy dobrze wiedzą, że im się nie przelewa. 100 tysięcy złotych
rocznie więcej czynszu to jest bardzo dużo. Ma nadzieje, że po jutrzejszym
spotkaniu i przedyskutowaniu sprawy dojdą do jakiś wniosków.
Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten powinien też stanąć na
Komisjach i strony powinny znaleźć optymalne porozumienie w tej kwestii.
Burmistrz zwrócił się do Dyrektora Józefczyka i oznajmił, że On nie musiał być
w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, ponieważ to zadanie zostało
powierzone Zastępcy Burmistrza Jadwidze Janiszewskiej. I tu relacji żadnych
nie było ze spotkań.
Radny Czternastek powiedział, że chciałby poznać sprawę dalszych losów
Lokalnej Rewitalizacji miasta Trzebnicy. Po tym spotkaniu, gdzie zostały
określone cele, ten zespół, który tym się zajmował powinien przedstawić te
nowe propozycje.
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miasta Trzebnicy. W ramach tego Programu ma być zrobiona płyta wokół
Ratusza, budowa deptaka przy ul. Leśnej i modernizacja parkingu przed
Krzyżem Katyńskim.
Przewodniczący Rady oznajmił, że nie widzi więcej pytań, wobec czego
przechodzi do realizacji dalszego programu porządku obrad.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony w biurze Rady
i nikt nie wniósł do niego żadnych uwag, w związku z tym prosi o przyjęcie
protokółu z XII sesji Rady” „za” – 19. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XII/116/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2007 rok.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na
Komisjach Rady i uzyskał pozytywna opinię. Wpłynęła autopoprawka
Burmistrza po Komisjach i w związku z tym udzielił głosu pani Skarbnik.
Skarbnik Barbara Krokowska
wyjaśniła, że autopoprawka dotyczy
przesunięcia środków w ramach działów. Autopoprawkę sporządzono na
podstawie zawiadomienia Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
zasugerowała, aby te pozycje były w innych działach. Dochody zamykają się
kwotą 48.605.225 zł a wydatki 52.867.670 zł. Deficyt nie ulega zmianie.
Wniosków do projektu i autopoprawki nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawka pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwała ostała podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XII/117/07 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXII/258/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz uchwały Nr XXXIII/327/05 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/258/04 z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie podatków
i opłat lokalnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, że będą uchwalane
nowe podatki , to muszą być poprzednie uchylone.
Radni pytań nie mieli. Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwała ostała podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XII/118/07 w sprawie stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt uchwały był również
omawiany na Komisjach Rady. Została wniesiona jedna autopoprawka
Burmistrza i dotyczy § 1 pkt 1 lit. „c” zamiast stawki 0,25 zł ma być stawka
0,21 zł. Taka ogólna refleksja. Podatki nie były zmieniane od 3 lat i te stawki są
i tak niższe w innych porównywalnych gminach naszego Powiatu.
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Budżetu pan Burmistrz powiedział , że te podatki będą obowiązywały do końca
kadencji, czy to podtrzymuje?
Burmistrz odpowiedział, że tak, chyba, że będzie musiał zmienić z mocy prawa.
Radny Czternastek powiedział, że ta poprawka satysfakcjonuje ich Klub i będą
glosować za tym projektem. Przypominał, że na Komisjach sugerowali
obniżenie stawki w tym punkcie.
Radni wniosków do projektu nie mieli. W związku z powyższym prowadzący
poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Podjęcie uchwały Nr XII/119/07 w sprawie wysokości ceny skupu
żyta do naliczenia podatku rolnego.
Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt uchwały również był
omawiany na Komisjach Rady i uzyskał pozytywna opinię. Do tego projektu
Burmistrz również wniósł autopoprawkę dotyczącą § 1 zamiast stawki 45 zł
ma być stawka 42 zł za kwintal żyta.
Radni wniosków i uwag do projektu nie mieli. W związku z powyższym
prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” - 1. Uchwała została
podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XII/120/07 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały również był omawiany
na Komisjach Rady i uzyskał pozytywna opinię. Do tego projektu Burmistrz
również wniósł autopoprawkę dotyczącą załącznika nr 3 poz. „dwie osie”
dot. „Liczby osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa
/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach) nie mniej niż 12 ton a mniej niż
28 ton zamiast stawki 920 zł ma być stawka 800 zł.
Radny Czternastek pozwiedzał, że cieszy się z tej autopoprawki, bo to byłby
wzrost do stawki obowiązującej o 227%. Teraz jest to wzrost o 180 % i jest to
do zaakceptowania. Dobrze by było, gdybyśmy mieli taką informację, jakie
dochody są w tych poszczególnych pozycjach. To można by było zaproponować
inne podwyżki, bo zdarzają się też podwyżki rzędu 30%.
Radni wniosków i uwag do projektu nie mieli. W związku z powyższym
prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 18, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” - 0. Uchwała została
podjęta.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XII/121/07 w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty od posiadania psów.
Przewodniczący Rady poinformował, że ta opłata nie wzrasta, jedynie zmienia
się nazewnictwo, nie jest to już podatek, tylko opłata. W związku z tym, że nie
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XII/122/07 w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący Rady powiedział, że opłaty nie rosną, jedynie są 2 nowe
pozycje.
Radni uwag do projektu nie wnieśli. W związku z powyższym prowadzący
poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się od głosu” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XII/123/07 w sprawie wyznaczenia inkasentów
oraz ustalenia prowizji.
Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt ten był omawiany na Komisjach
i określa prowizję dla sołtysów. Pytań nie było. Wobec powyższego prowadzący
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XII/124/07 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała ta jest niezbędna, aby
organizacje pożytku publicznego mogły funkcjonować. Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XII/125/07 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej,
Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że do tej uchwały powracamy z tego tytułu, że
w powszechnej uchwale nie było zapisu, że ta uchwała wchodzi w życie
w terminie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego. Dlatego należy uchylić całą uchwałę, ponieważ stała się ona
bezprzedmiotowa.
Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał projekt pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XII/126/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że plan ten powstał z inicjatywy Komisji
Rewizyjnej. Radni pytań nie mieli. Prowadzący poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne
interpelacje i zapytania.
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Prowadzący zapytał radnych, czy w tym punkcie chcieliby zabrać głos. Nikt nie
wyraził chęci. Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi I i II kadencji
Henrykowi Jacukowiczowi. Pan Jacukowicza odniósł się do sprawy Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego i powiedział, że wtedy kiedy oni odchodzili
z samorządu , to powstał Powiat i nieruchomości , którymi zarządzał Urząd
Rejonowy zostały przekazane Powiatowi. W tym czasie Gmina przekazała
grunty bardzo wartościowe, które są obecnie w gestii Powiatu. Jego zdanie, jako
obywatela jest takie, tak tam powinna być płatność kto usługi na rzecz
społeczności lokalnej tam wykonuje. I samorząd powiatowy i gminny służy
społeczności lokalnej a więc nie powinien mieć żadnych oporów, żeby
przekazać bez żadnych przetargów określoną, potrzebną do realizacji tego
zadania nieruchomość Gminie. Uważa, że to powinno być przekazane bez
zamiany na jakąś Solną. Gmina uchwala plan zagospodarowania przestrzennego
na swoim terenie i tamten teren na pewno jest przeznaczony pod usługi. Więc
nie można mówić, że tam będzie jakiś biurowiec, czy coś innego. Zwrócił się do
pana Starosty, aby przemówił do radnych Powiatu Trzebnickiego. Następnie
wrócił do historii budowy szpitala i powiedział, że gdyby nie samorząd wtedy,
to by tego szpitala nie było. Jeżeli Gmina ma wolę, żeby coś w zamian dać
Powiatowi, to proszę bardzo, ale ta sprawa powinna zostać rozwiązana bez
żadnych przepychanek.
Burmistrz odniósł się do słów pana Jacukowicza i powiedział, że On się pod
tym podpisuje, bo gorąco apelował do radnych Powiatu, że taki system
rozliczeń mu się nie podoba. Też uważa, że w takim przypadku, gdzie chodzi
o mieszkańców, to nie powinni dyskutować o przekazaniu budynku. Podał
przykład, że wczoraj odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim
z udziałem Marszałka i Dyrektora kolei, który podarował nam 3,5 ha za darmo.
Dodał, że Starosta był tego samego zdania ale radni Powiatu chcieli zamiany.
Starosta Robert Adach powiedział, że koncepcja Zarządu Powiatu jest
pozytywna jeśli chodzi o rozwój Ośrodka Zdrowia. Również zgadza się z tym
co powiedział pan Jacukowicz, że należy prawo własności uporządkować.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego to jest jednostka, która służy
społeczeństwu i On, jak i Zarząd zgadza się na każde racjonalne rozwiązanie.
Jedno z nich jest takie - na 10 letnie użyczenie. Pacjentom trzeba zapewnić
dobre warunki. Należy iść w stronę modernizacji. Robią to na poziomie dialogu.
Rozmawiali na temat przeniesienia Pogotowia Ratunkowego do Szpitala, tam są
odpowiednie budynki. Urząd Marszałkowski jest otwarty na propozycje. Dodał,
że musza dążyć do profesjonalizmu i do dobrej jakości usług. Jeśli myślimy
o bezpłatnej darowiźnie, to na dzisiaj bez programu Ośrodka Zdrowia nie
wiemy jakie są jego potrzeby. Zaznaczył, że przez 10 lat nikt się tym nie
zajmował. Sprawą zajmują się dopiero od pół roku i to na razie jest za mało
czasu, żeby wszystkie problemy tego Zakładu rozwiązać.
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Starostwu podniosła czynsz. Z tym, że pozyskane środki z czynszu mają wrócić
do Zakładu Lecznictwa w postaci remontów. Wspomniał, że z Burmistrzem byli
u Marszałka w sprawie dobudowy skrzydła w szpitalu i cieszy się, że Burmistrz
poparł Go w tej kwestii. Na zakończenie dodał, że zawsze będzie wspierał
poczynania Gminy i Starostwa i prosił wszystkich o zrozumienie i uzbrojenie
w cierpliwość.
Przewodniczący Rady życzył Staroście i Burmistrzowi rozwiązania tego
problemu mając na względzie dobro pacjentów.
Radny Marzec podziękował Burmistrzowi i Dyrektor Gorzale za eksmisję osoby
z Daszyńskiego. Mieszkańcy odczuli już poprawę.
Radny Stanisław Modelski zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Burmistrza
Jadwigi Janiszewskiej o naświetlenie, w skrócie, co się realizuje, co zostało
zrobione w Programie AA.
Z-ca Burmistrza Jadwiga Janiszewska poinformował, że na sesji grudniowej
będzie przedstawiony projekt Programu na 2008 r. i przy tej okazji będzie
przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu AA.
Radny zapytał, czy w tym roku są przewidziane dla dzieci z biednych rodzin
jakieś paczki?
Pełnomocnik Burmistrza Iwona Durbajło odpowiedziała, że przewidują
realizację paczek w formie słodyczy i upominków.
Ad.18. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie
się po świętach 28 grudnia 2007 r. i to będzie sesja budżetowa.
Przekazał życzenia świąteczne od pana Hromańskiego Burmistrzom i wszystkim
radnym.
Nastopnie zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać? Chętnych nie było.
Ad.19. Przewodniczącymi poinformował, że porządek został wyczerpany
i słowami : „zamykam XII sesję Rady Miejskie w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godz. 12:25.

Protokółowała:
Jadwiga Mirowska

