P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały stanowią załączniki od nr 2 do nr .
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godzina 11:00.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XIII sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie pana
Burmistrza Marka Długozimę, Jego zastępców: Jadwigę Janiszewską i Adama
Gubernata, 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
wpłynęły pewne zmiany. Na wniosek Burmistrza zostały zdjęte 2 projekty
uchwał: pkt 11 – uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy
Trzebnica z dnia 29 grudnia 1997 roku nr XXXIII/274/97 w sprawie utworzenia
zakładu budżetowego pod nazwą „ Zakład Budżetowy Gospodarki
Mieszkaniowej” w Trzebnicy,
oraz
pkt 14 – uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Trzebnicy i nadania jej Statutu.
W te miejsca zaproponował wprowadzić projekty uchwał, które radni otrzymali
przed sesją . W punkcie 11, na wniosek Burmistrza – projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu a w
punkcie 14, w porozumieniu ze wszystkimi Klubami radnych i koniecznością
pewnej modyfikacji wynikającej z kontroli Regionalnej Izby obrachunkowej we
Wrocławiu, projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet
radnych Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący Rady poddał zaproponowany porządek obrad pod
głosowanie: „za” – 20. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach 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 XII sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XIII/127/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2007 r.
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Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
7. Podjęcie uchwały Nr XIII/129/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Podjęcie uchwały Nr XIII/130/07 w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na
2008 rok.
9. Podjęcie uchwały Nr XIII/131/07 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla
Gminy Trzebnica na 2008 rok.
10.Podjęcie uchwały Nr XIII/132/07 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obrońców Pokoju, Ks.
Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września,
Bolesława Chrobrego w Trzebnicy.
11.Podjęcie uchwały Nr XIII/133/07 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
12. Podjęcie uchwały Nr XIII/134/07 w sprawie ustanowienia Nagrody
Burmistrza Gminy Trzebnica za wybitne osiągnięcia w działalności na
rzecz rozwoju i promocji Gminy Trzebnica.
13.Podjęcie uchwały Nr XIII/135/07 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 .
14.Podjęcie uchwały Nr XIII/136/07 w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet radnych Rady Miejskiej.
15.Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonanego
planu pracy za rok 2007.
16.Komunikaty.
17.Zamknięcie sesji.
Burmistrz poinformował, że po sugestiach radnego Czesława Czternastka
przemyślał raz jeszcze sprawę i przekazuje wysypisko w Marcinowie na razie
pod zarząd do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którym kieruje pan
Tadeusz Luty. Będzie to na okres przejściowy. Z tego tytułu wcześniej
przygotowany projekt uchwały w sprawie rozszerzenia działalności Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i tym samym zmiany nazwy tego Zakładu zostaje
wycofany. Dodał, że wszystkie Komisje przyjęły ten projekt pozytywnie.
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i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił następującą informację:
- ostatnia sesja odbyła się 29 listopada 2007 r.
Najważniejsze sprawy to:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję
2. wydanie zarządzeń w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na rok 2007;
b) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Sportowej w obrębie wsi
Księginice – działka nr 84 / 16 AM – 1;
c) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie wsi
Księginice – działka nr 88 / 7 AM – 1;
d) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie wsi Piersno – działka
nr 70 AM – 1;
e) zmiany w Zakładowym Planie Kont;
f) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanymi
budynkami wielorodzinnymi, położonymi przy ul. Okulickiego –
działki Nr 69/3 AM – 19 oraz Nr 71 AM – 19;
g) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na rok 2007;
h) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej
działkę Nr 306/5 AM – 1 położonej w obrębie wsi Ligota.
Radni nie mieli pyta, wobec czego prowadzący przeszedł do kolejnego punktu.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony w biurze Rady
Miejskiej i nikt do niego nie wniósł uwag. Następnie poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu z XII sesji Rady: „za” – 19, „przeciw’ – 0, „wstrzymał się
od głosu” – 1. Protokół został przyjęty większością głosów.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XIII/127/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2007 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na Komisjach
ale w związku z tym, że wpłynęła autopoprawka Burmistrza prosił o zabranie
głosu panią Skarbnik Barbarę Krokowską.
Skarbnik zakomunikowała, że ta kolejna autopoprawka została stworzona na
podstawie analizy wykonania budżetu, jak również wniosków wpływających
z jednostek organizacyjnych tego Urzędu. Zgodnie w wytycznymi RIO w dziale
– pomoc społeczna likwiduje się §970. Zwiększa się dochody z odpłatnego
nabycia praw własności o 6000 zł. W dziale, gdzie zwiększa się wydatki
proponuje się wykreślić zakupy na cele inwestycyjne jednostek budżetowych .
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mocowane na terenie miasta. Przeanalizowane zostały także odsetki jakie
mamy zapłacić do końca roku i tę kwotę można zmniejszyć jeszcze ok. 10.000
złotych. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nastąpiło przesunięcie
pomiędzy wydatkami finansowanymi z Unii a finansowanymi przez Urząd. Te
zmiany są dopuszczalne. Proponuje się też zmniejszyć kwotę na zakupy
inwestycyjne – jest to zakup syren alarmowych dla „Obrony Cywilnej”.
Zwiększa się środki na oświetlenie ulic. Po tych zmianach dochody zamkną się
kwota 48.751.310 zł a wydatki 52.761.538 zł . Deficyt pozostaje bez zmian.
Radny Czesław Czternastek zapytał, jakiego rodzaju inwestycji, czy zadań
dotyczy to zwiększenie wydatków o kwotę 131.656 złotych w pozycji 256.500 ?
Skarbnik odpowiedziała, że w dziale gospodarka komunalna, gospodarka
odpadami tutaj następuje przeniesienie środków tzn. zmniejsza się środki
wydatkowane przez Gminę a zwiększa się udział środków Unijnych o kwotę
120.000 zł ze SPORU.
Więcej radni pytań nie mieli.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie : „za” – 20. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad. 6. Podjęcie uchwały Nr XIII/128/07 w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady poinformował, że następuje obniżenie tej stawki podatku,
ponieważ omyłkowo ta stawka w pierwotnej wersji była wyższa.
Radni pytań nie mieli.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały w pod głosowanie : „za” –
20. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XIII/129/07 w sprawie wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawką do tego
projektu uchwały, która dziś radni otrzymali.
Skarbnik wyjaśniła, że otrzymała w ostatnim czasie informacje o tym, że pewne
wydatki nie zostaną zrealizowane w tym roku i w związku z tym zostały one
wprowadzone ta autopoprawka do projektu uchwały. Jest to zadanie dotyczące –
przystosowania Urzędu Miejskiego dla niepełnosprawnych – winda ( brak jest
odbioru technicznego ). Kolejne to remont świetlicy w Jaźwinach. Jest zawarta
umowa i to zadanie zostanie zrealizowane na początku 2008 r.
Radni pytań nie mieli.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie : „za” – 20. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XIII/130/07 w sprawie budżetu Gminy Trzebnica
na 2008 rok wraz z autopoprawką.
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radni zwrócili uwagę na posiedzeniach Komisjach Rady oraz uwagi, które
zawarte były w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady odczytał sekwencję uchwały RIO w sprawie budżetu
Gminy Trzebnica na rok 2008, która brzmi : „wydać opinię pozytywną
z uwagami o przedłożonym przez Burmistrza gminy Trzebnica projekcie
budżetu gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego”, oraz drugiej uchwały RIO w sprawie opinii możliwości
sfinansowania deficytu budżetu gminy wynikającego z projektu uchwały
budżetowej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2008 rok oraz prawidłowości
dołączonej prognozy kształtowania się długu publicznego gminy, która brzmi :
„wydąć opinię: 1) pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
gminy na 2008 r.; 2) pozytywną z uwagami o prognozie długu Gminy
Trzebnica”. Uchwały RIO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 oraz w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2008 r. oraz prawidłowości
prognozy długu Gminy Trzebnica stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Prowadzący dodał, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały ww. projekt
uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na rok 2008. Zapytał, czy są
jeszcze jakieś pytania do budżetu?
Radny Czternastek zapytał o dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych gminy w 2007 r. były planowane na 688.000 zł, natomiast
w 2008 r. na 186.500 zł, skąd tak duży spadek, jaka rzecz wpłynęła na obniżenie
tych dochodów?
Skarbnik wyjaśniła, że nie otrzymała informacji z żadnego z Wydziału
o dochodach planowanych na 2008 r. i Jej zdaniem z tytułu dzierżawy będą
prawdopodobnie osiągnięte dochody w wysokości ok. 380.000 zł . Zaznaczyła,
że my sami też ponosimy koszty i te wpływy mogą się ukształtować na
poziomie 300.000 zł do budżetu. Tą zmianę wprowadzi przy najbliższej zmianie
do budżetu.
Radny Czternastek zaapelował do Burmistrza o to, żeby kwota z dzierżawy
sieci wodociągowej a jest ona w wysokości ok. 300.000 zł wracała z powrotem
w formie inwestycji i remontów, bo przecież ta sieć jest nasza. Prosił, aby przy
tej zmianie jak ma nastąpić do budżetu zajrzeć do Wieloletniego Programu
Modernizacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych i w rubryce na 2008 r. po
stronie Gminy jest zapisana kwota 210.000 zł na 3 zadania i żeby to jednak
w budżecie ująć, bo w tej chwili w projekcie budżetu tego nie ma.
Burmistrz odpowiedział, że uwaga jest słuszna i na Komisji ds. Gospodarki
Komunalnej to już zostało wyjaśnione i już odpowiedział, że tak, będą
inwestować.
Radny podziękował za odpowiedź.
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z rokiem 2007 i stwierdził, że ten projekt budżetu na rok 2008 jest projektem
bardzo zachowawczym, nie inwestycyjnym. Przeszedł do załącznika 7 –
inwestycje i zapytał, gdzie są środki na budowę dworca autobusowego
o którym się mówi już od kilku lat, a na plan tego dworca zostały już
wydatkowane środki. Zapytał, kiedy ten dworzec autobusowy będzie, kiedy się
pojawi?
Burmistrz odpowiedział, że gdyby radny był na Komisjach to by wiedział
dokładnie jak sprawa dworca wygląda, ale tu dla publiczności raz jeszcze tę
sprawę wyjaśnił: rzeczywiście jest tak, że budowa dworca na ul. Milickiej się
zatrzymała, ponieważ przetarg wygrała firma, która nie dotrzymała warunków
umowy, okazała się niesolidna i zerwaliśmy z nią umowę. Firma wpłaciła na
konto Urzędu 11 tysięcy złotych kary. Złożyło się to można powiedzieć
szczęśliwie dla nas, ponieważ w międzyczasie pojawiła się nowa koncepcja, że
przy uruchomieniu kolei szybkobieżnej z Trzebnicy do Wrocławia planuje się
przenieść tam dworzec autobusowy. Dodał, że wczoraj podpisał umowę
użyczenia na ten cały teren od Marszałka. Przez rok czasu możemy teraz
dokonać podziału i częścią będzie zarządzał Marszałek a częścią Gmina. I na to
miesjce zostanie ogłoszony przetarg na budowę dworca autobusowego.
W jednym miejscu będzie dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Według
oceny Burmistrza to będzie najlepsza lokalizacja, w jednym miejscu cały
transport. Oczywiście na terenie miasta będą zatoczki dla wsiadających
i wysiadających. Odnośnie sugestii do budżetu dotyczącej inwestycji, to
powiedział, że w poprzednich latach budżet na inwestycje kształtował się na
poziomie następującym w: 2002 – 15%; 2005 – 12%; 2006 – 13%; 2007 29%, czyli prawie 30% , na 2008 r. planowany jest na 23%. Taki jest plan
a wiadomo, że w okresie roku budżetowego wprowadza się zmiany i tym
samym myśli, że tak jak w 2007 r. będą wprowadzane nowe zadania.
Wiceprzewodniczący Rady Czarny uważa, że nowy pomysł na nowe miejsce
jeżeli chodzi o dworzec autobusowy, to przypomniał, że 10 lat temu taki pomysł
lokalizacji dworca, przy dworcu PKP już był. Następna władza postawiła na
targowicę, następna władza postawiła na Milicką a teraz zatoczyliśmy koło
historii i 10 lat minęło. W związku z tym życzył Burmistrzowi więcej
optymizmu. Zdaniem radnego projekt budżetu jest pesymistyczny, tak jakby
nadchodził wielki kryzys a dochody Gminy nie rosłyby tylko malały. Z drugiej
strony inwestuje się w tereny na obrzeżach. Takim przykładem jest budowa
ulicy Piwnicznej, gdzie Gmin proponuje wydać milion złotych. W tym roku
500.000 zł, 200.000 zł z dotacji, natomiast 300.000 zł z dochodów. Zdaniem
radnego to nie jest jeden z najważniejszych celów. Jednym z ważnych celów jest
budowa dworca autobusowego i drugi ważny cel to jest basen, który obiecany
został wszystkim, że zostanie wybudowany w ciągu najbliższych 2 lat. Patrząc
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wybudowany. Stad wniosek prosił o wykreślenie pozycji 2 w zał. nr 6 pkt 2 – ul.
Piwnicznej . Miał też uwagę do poz. 9 – klimatyzacja budynku Urzędu –
200.000 zł, 50.000 zł dochody własne Gminy, 150.000 zł obligacje,
zaproponował zmniejszenie o kwotę finansowaną z obligacji tj. o 150.000 zł.
Życzył Burmistrzowi pomyślności i uznał, że Burmistrza sobie znajdzie te
środki w najbliższych korektach budżetu.
Skarbnik odpowiedziała, że najważniejsza zasadą jest, aby budżet był
zrównoważony. W momencie, kiedy składany był projekt budżetu do RIO nie
było jeszcze podjętych uchwał podatkowych i w związku z tym nie można było
prognozować wyższych dochodów. Do dochodów projektuje się wydatki,.
Druga sprawa jest taka, że obecnie są otwierane konkursy i przyjmowane są
zgłoszenia na środki Unijne. Nad tymi zadaniami pracuje grupa, która została do
tego celu powołana. W miarę pozyskiwania środków Unijnych będziemy je
wprowadzać do budżetu i będą kierowane na zadania inwestycyjne.
Burmistrz odniósł się do wniosku radnego i powiedział, że ten budżet jest
dobrze skonstruowany i życie pokaże, że rzeczywiście osiągniemy 30% na
inwestycje. Burmistrz dodał, że jest optymistą i wierzy, że to się uda. Odnośnie
ul. Piwnicznej powiedział, że jeżeli nie zrobimy tej ulicy, to dalej będą wpływać
wnioski od mieszkańców a ludzie będą brnęli w błocie. Odnośnie klimatyzacji,
wyjaśnił, że firma zrobiła pomiary i stwierdzała, że należy klimatyzację
w budynku ( na korytarzu) zrobić. Burmistrz uznał, że wnioski radnego nie są
uzasadnione.
Radny Czternastek stwierdził, że się zgadza z panem Burmistrzem odnośnie ul.
Piwnicznej. W uzupełnieniu dodał, że pan Burmistrz nie zwrócił na jeszcze
jedna rzecz uwagi, bo w razie wypadku na ul. Milickiej, ul. Piwniczna staje się
takim dodatkowym „bajpasem”, którędy przejeżdżamy i jedziemy po tych
kałużach. Uważa, że tę pozycję należy utrzymać w budżecie.
Wiceprzewodniczący Rady Czarny powiedział, że tu można się spierać, czy ul.
Piwniczna, czy ul. Czereśniowa, tam też czekają ludzie. Należy sobie zadać
pytanie, czy teren przy ul. Piwnicznej jest na tyle zagospodarowany, żeby się nie
zdarzyło, że zaraz będziemy kopać i kłaść kanalizację. Chodnik na ul,
Obrońców Pokoju grozi kalectwem, tam można sobie nogi połamać. Mógłby
wymienić jeszcze parę innych ulic, które wymagają naprawy, natomiast ul.
Piwniczna, to gdyby została postawiona w rankingu, to najpierw
zagospodarowanie, przyłącza, kanalizacja, ścieki, chyba, że to już jest
załatwiona sprawa. Wniosek podtrzymuje.
Burmistrz wyjaśnił, że otrzymał opinię Konserwatora Zabytków, w której
kategorycznie zabrania budowy czegokolwiek na tej ulicy.
Radny Andrzej Skóra poinformował, że swoją opinię na temat budżetu
przedstawiał na Komisji ds. Rolnictwa, ale podziela pogląd radnego Czarnego
i też jest zdania, że ten budżet jest budżetem bardzo ostrożnym.
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budowę; tj. Władysław Jagiełły, Łokietka i Czereśniowa Są też wsie, gdzie
mieszkańcy chodzą po błocie jak na ul. Piwnicznej; Biedaszków, Koniowo,
Blizocin, Kuźniczysko, Jaźwiny i parę innych. Uważa, że te dochody nie są
doszacowane i w trakcie roku ten budżet się będzie zmieniał. Dworca
autobusowego też Mu brakuje w tym budżecie. Hol w Urzędzie jest ładny
i trzeba pamiętać, że dalej będzie wykorzystywany jako poczekalnia dla
młodzieży. Zadłużenie w roku przyszłym jest na poziomie 27%. Jak zaczniemy
realizować budowę basenu, to kwota 20 milionów to jest połowa budżetu.
Mając na uwadze to wszystko co należy zrobić a zadłużenie sięgnie 50-60% , to
już za wiele się nie zrobi. Osobiście jest przeciwny budowie basenu, bo uważa,
że na tym etapie Trzebnicy nie stać na to. Większość decyduje i nawet Jego
koledzy są za tą budową więc On nie będzie oponował
i będzie głosował za tym budżetem. Ma nadzieję, że te zadania o których mówił
znajdą się w następnym roku w budżecie.
Burmistrz powiedział, że na Komisji wyjaśniał sprawę dróg na terenach
wiejskich, że drogi będą realizowane. W chwili obecnej trwa opracowywane
projektów tych dróg. Odnośnie basenu powiedział, nie do końca jest tak, że
Gmina przekroczy ten próg ustawowy, te 60%, ponieważ część środków pójdzie
z obligacji. Kwota zadłużenia planowana jest na ok. 10 milionów. Pozostałą
kwotę, Burmistrz uważa, że jesteśmy w stanie sfinansować ze środków
własnych, ewentualnie ze środków Unijnych. Zdaniem Burmistrza kwota 10
milionów nie położy budżetu Gminy. Odnośnie budowy basenu wyjaśnił, że
niepamiętna, żeby mówił, że w ciągu 2 lat basen powstanie, ale przypominał, że
rok trwa przygotowanie dokumentacji. Uważa, że budowa basenu powinna się
zamknąć do roku 2010.
Przewodniczący Rady powiedział, że Jego zdaniem jest to budżet realistyczny.
Radny Janusz Pancerz zasygnalizował sprawę niskiego budżetu oświaty
i poinformował, że ten budżet jest niższy od zeszłorocznego. Będzie to budżet
zaciskania pasa w Oświacie a szczególnie trudne zadanie będą miały
przedszkola.
Radni więcej pytań nie mieli. Prowadzący poddał pod głosowanie wnioski
radnego Mariusza Czarnego, pierwszy dotyczył wykreślenia z załącznika
projektu budżetu inwestycji pod nazwą „ budowa ulicy Piwnicznej” : „za” –
1, „przeciw” - 18 , „wstrzymało się od głosu” - 1. Wniosek upadł.
Drugi wniosek dotyczył zmniejszenia wydatku w wysokości 150 tysięcy
złotych z tytułu „ zakupu i montażu klimatyzatora w Urzędzie”: „za” – 1,
„przeciw” – 15, „wstrzymało się od głosu” - 4 . Wniosek nie został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie budżetu na
2008 r. wraz z autopoprawką: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 1. Uchwała została podjęta większością głosów. Prowadzący
pogratulował Burmistrzowi i życzył jak najlepszej realizacji tego budżetu.

-9Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XIII/131/07 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy
Trzebnica na 2008 rok.
/wyszedł radny Paweł Czapla, obecnych – 19/
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo
omawiany na Komisjach i uzyskał pozytywna opinię. Radni pytań nie mieli.
Prowadzący poddał ww. projekt pod glosowanie: „za”- 19. Rada jednogłośnie
podjęła uchwałę.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XIII/132/07 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana
Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego
w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to kolejna uchwała, która spowoduje,
że są uchwalane plany zagospodarowania przestrzennego. Projekt uchwały
również był omawiany na Komisjach i uzyskał pozytywna opinię. Radni pytań
nie mieli. Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 19. Rada
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XIII/133/07 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
Przewodniczący Rady poinformował, że to jest realizacja wcześniejszej
uchwały, którą Rada podjęła w przedmiocie budowy chodnika przy drodze
nr 340 w Cerekwicy. Projekt uchwały został złożony przez pana Burmistrza.
Prowadzący otworzył dyskusję na ww. temat.
Radny Czternastek zapytał, czy zadanie zostało rozszerzone w tej wsi i dlatego
wracamy do sprawy, bo sa potrzebne dodatkowe pieniądze?
Burmistrz wyjaśnił, że nie, chodzi o to, że Zarząd Województwa nie podjął
w tym roku zadanych działań i należy podjąć w związku z tym taka sama
uchwałę na 2008 r., żeby móc podpisać porozumienie.
Naczelnik Zarzeczny poinformował, że ten projekt jest identyczny z tą pierwszą
uchwałą jaką radni podjęli. Radni pytań nie mieli. Prowadzący poddał projekt
pod głosowanie: „za” – 19. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
/wrócił radny Paweł Czapla, obecnych – 20/
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XIII/134/07 w sprawie ustanowienia Nagrody
Burmistrza Gminy Trzebnica za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz
rozwoju i promocji Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na Komisjach
i zapytał w związku z tym, czy są może jakieś pytania w tym zakresie. Radni
pytań nie mieli. Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XIII/135/07 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.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na Komisjach,
ale zapytał radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania, uwagi?
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu, wobec powyższego prowadzący
poddał ten projekt pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała została podjęta.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XIII/136/07 w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet radnych Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt ten uzyskał konsensus, porozumienie
wszystkich Klubów radnych. Z tych zmian wynika jedna rzecz, przede
wszystkim taka, że te diety nie będą wygórowane, tylko porównywalne do
innych miast. Porównał diety z Oleśnicy i powiedział, że tamte diety są o 300%
wyższe od obecnych jakie pobierają radni w Trzebnicy. Ponadto następuje też
dalsza dyscyplina, że potrącenia nie będą od diety radnego, tylko od diety
należnej. Również w tym projekcie znalazł się zapis, który wynika z kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej tj. § 3 – Dieta będzie wypłacana w terminie
do 10-go dnia każdego miesiąca, dlatego, że do tej pory wg. RIO radni jak
gdyby byli kredytowani a później następowało potrącanie za nieobecności.
Także musi ten zapis być w tej uchwale.
Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 2.
Uchwała została podjęta.
Ad.15.
Sprawozdanie
przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej
z wykonanego planu pracy za rok 2007.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Wolski powiedział, że w roku 2007
wykonali kontrole zgodnie planem na rok 2007. Zakończyły się 2 kontrole
i wszyscy radni otrzymali kserokopie protokołów. Była kontrola w Zakładzie
Lecznictwa Ambulatoryjnego i w Klubie Sportowym „Gaudia”. Dodał, że nie
będzie odczytywał protokołów, tylko odpowie na pytania, jeżeli będą. Natomiast
jedna kontrola, największa, czyli kontrola budowy „ Składowiska odpadów
w Marcinowie” została przesunięta na dwa kwartały roku 2008, ponieważ nie
mogli skończyć z powodu braku odbioru tego Składowiska.
/wrócił radny Mirosław Marzec, obecnych – 20/
Radny Czternastek zabrał głos w sprawie wniosków Zespołu Kontrolującego
dotyczących Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i powiedział, że
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a Zarządem Powiatu, panem Starostą. Chciał wiedzieć jak wygląda sytuacja na
chwile obecną, w jakim miejscu znajdują się, bo czas ucieka a nie można
modernizować tego obiektu.
Burmistrz poprosił mecenasa pana Andrzeja Górala o przedstawienie sprawy.
Mecenas Andrzej Góral powiedział, że przeprowadził w imieniu pana
Burmistrza i pana Dyrektora Józefczyka rozmowy z panem Starostą i radcą
prawnym Starostwa. W trakcie, których uzgodniono, że w koncepcji wstępnie
wysuwanej przez Starostwo przygotowania trzech projektów uchwał, umów
i wyboru przez Zarząd Powiatu jednej umowy. Opracowali taki konsensus, że
przygotowali umowę użyczenia a umowa użyczenia charakteryzuje się
bezpłatnością udostępnienia powierzchni dla Zakładu Ambulatoryjnego.
W zamian za to będzie zobowiązanie Placówki do dokonywania w przeciągu 5
lat określonych nakładów. Ustalono, że początkiem grudnia zostanie
przygotowany projekt umowy użyczenia określający wersję zarówno pana
Burmistrza i Dyrektora Józefczyka jaki pewną wątpliwością Starosty. Jest taka
koncepcja, że przygotowany ten projekt umowy użyczenia został odesłany do
Dyrektora Józefczyka w celu uzupełnienia, ponieważ jest kwestia realności
nakładów jaki jest możliwy przez ZLA jaki może poczynić na czas urzeczenia
w okresie 5 lat i pozostaje kwestia, że w całym zarządzie PCPR jest ta
nieruchomość w związku z tym pierwszą strona umowy będzie PCPR, ale
ustawa o gospodarce nieruchomościami wymaga uchwały Zarządu i jest kwestia
otwarta, czy Zarząd Starostwa wyrazi taką wolę, mamy tutaj zgodę pana
Starosty i pani mecenas dla wstępnych takich rozwiązań, jakie przyjęte zostały
w tym projekcie umowy. Dodał, że Starosta obawia się przekształcenia tego
zakładu w prywatną jednostkę i ewentualnych zarzutów związanych
z dofinansowaniem podmiotu prywatnego. Są tam takie rozwiązania, które
pozwalają myśleć, że można wypowiedzieć w każdym momencie tą umowę
i zażądać powrotu do sytuacji, kiedy będzie przystąpienie do procesu
prywatyzacji, czy komercjalizacji tego podmiotu. Uważa, że w przeciągu
miesiąca sprawa się wyjaśni. Nie ponosi odpowiedzialności jak zachowa się
Zarząd Powiatu i czy będzie wola wszystkich członków Zarządu Powiatu do
zawarcia umowy na takich warunkach jakie wstępnie zostały uzgodnione
z Panem Starostą i mecenasem.
Radny Czternastek zapytał, na jaki okres użyczania przewiduje umowa?
Pan
Góral oznajmił, że został tam określony czas co najmniej 10 lat
z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. Okres 5 lat na dokonanie
znacznych nakładów na ta nieruchomość.
Radny Czternastek spytał jak długi będzie o okres negocjacji nim dojdzie do
podpisania umowy, bo przypomniał, że ZLA od października płaci wyższy
czynsz?
Mecenas pan Góral odpowiedział, że ten czynsz jest w tej wysokości jak płacą
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dostrzegł. Ona się pojawiła od momentu kiedy pan Burmistrz odrzucił
koncepcje wymiany budynków. Na pewno jakieś uwagi będą do tego projektu.
Myśli, że w miesiącu styczniu będzie szansa, aby ta umowę dopiąć.
Radny Czternastek podziękował za wyjaśnienia i zwrócił się z apelem do szefa
Gminnej Platformy Obywatelskiej (Z-cy Burmistrza Adama Gubernata), aby
wszystko zrobić, żeby jak najszybciej doszło do podpisania tego kontraktu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania”. Radni nie mieli pytań.
Prowadzący przeszedł do kolejnego punktu.
Ad.16. Komunikaty.
Przewodniczący Rady powiedział, że do biura Rady został zakupiony dla
radnych również „ Laptop” z oprogramowaniem, także można korzystać.
Zaprosił w imieniu radnego Pancerza wszystkich na „Bieg Sylwestrowy”
w niedzielę i poniedziałek.
Otrzymaliście Państwo, mówił dalej Przewodniczący Rady, na pewno wezwania
od pana Wojewody w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych . Termin jest
3 miesięczny na złożenie takiego oświadczenia. Skutku prawnego za niezłożenie
w postaci utraty mandatu w tej chwili nie ma. Następnie odczytał pismo
skierowane do każdego przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej
o następującej treści: „Uprzejmie proszę by w planach Komisji na 2008 rok
uwzględnić temat : honorowych kandydatów do następujących wyróżnień co
jest kompetencją stałych Komisji Rady zapisana w odpowiednich uchwałach
Honorowy Obywatel Trzebnicy – zgłoszenie kandydatów do końca marca 2008
roku. Zasłużony dla Gminy Trzebnica – do końca marca 2008 roku. Nagroda
Burmistrza Gminy Trzebnica za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji
Gminy - zgłoszenia kandydatów do końca stycznia 2008 r. Pan Burmistrz
apeluje o terminy wykonania tych uchwał. Myśli, że przewodniczący Komisji
będą to mieli na uwadze. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?
Burmistrz poinformował, że współpraca z Firma WodNiK układa się wzorowo.
Pani Prezes Maria Spalińska uzyskała V miejsce w rankingu „Dyrektor Roku” .
Burmistrz w imieniu swoim i Rady złożył pani Prezes gratulacje i wręczył Jej
wiązankę kwiatów. Radni uhonorowali brawami panią Prezes Maria Spalińską.
Pani Prezes podziękowała serdecznie i powiedziała, że ich sukces jest sukcesem
też Gminy. Bardzo dużo inwestuje w firmę i stara się wykonywać jak najwięcej
usług dla miasta i mieszkańców w formie oczyszczania miasta, urządzania
terenów zielonych, akcja zima. Myśli, że dalej będą się starć jak najwięcej
dawać miastu, żeby pan Burmistrz był zadowolony i mieszkańcy.
Burmistrz poinformował Radę, że wpłynął wniosek pani Marianny Klik
dotyczący umorzenia odsetek od zakupu nieruchomości. Pani Klik jest
zadłużona w Gminie na kwotę 505 tysięcy zł. plus odsetki. Pani Marianna Klik
złożyła wniosek o umorzenie odsetek i zadeklarowała, że jest w stanie wpłacić
kwotę należną. Pani Klik jest na etapie porozumień z wierzycielami, to są Banki
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też umorzą odsetki, jeżeli otrzymają kwotę główna. Burmistrz chciałby ten
temat dać pod rozwagę radnym. Myśli, że na sesji w styczniu poinformuje Radę
w jaki kierunku Gmina pójdzie.
Radny Skóra powiedział, że nie Rada decyduje, tylko Burmistrz osobiście. Jeśli
chodzi o sprawy pani Klik, to On ma przykre doświadczenia, bo tych umów
było zwieranych dość sporo a żadna nie została zrealizowana.
Burmistrz poinformował, że przedstawił tą sprawę po to, żeby Go nikt nie
posądzał o jakieś czynności, dodał, że w kwestii umorzenia odsetek pojawiły
się nowe elementy i o tych elementach chciałby Radę poinformować. Bo to jest
dosyć znaczące dla miasta Trzebnicy i one mają wpływ na to, że rysuje się
szansa, że odzyska się należność główną . W kwestii umorzenia odsetek, to jest
taka praktyka, tak się dzieje na całym świecie, że skupiamy się na kapitale
głównym a nie na odsetkach na papierze, które są wirtualne.
Przewodniczący Rady Jan Darowski podziękował wszystkim za udział
w ostatniej sesji w tym roku i poprosił wszystkich o pozostanie na sali celem
połamania się opłatkiem. Następne stwierdził, że porządek obrad został
wyczerpany i słowami: „ zamykam XIII sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”
dokonał jej zamknięcia o godz. 12:15.
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