P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały stanowią załączniki od nr 2 do nr 17.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 10:00.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XVI sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panie
i panów radnych, pana Burmistrza Marka Długozimę, zastępców: Jadwigę
Janiszewską i Adama Gubernata, panią Skarbnik, naczelników Urzędu, panie,
panów sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.
Następnie poinformował, że do porządku obrad nie wpłynęły żadne zmiany.
W związku z tym 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 XV sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XVI/162/08 w sprawie przyjęcia rezygnacji
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
6. Podjęcie uchwały Nr XVI/163/08
w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
7. Podjęcie uchwały Nr XVI/164/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy oraz składów osobowych.
8. Podjęcie uchwały Nr XVI/165/08 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
9. Podjęcie uchwały Nr XVI/166/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 rok.
10.Podjęcie uchwały Nr XVI/167/08 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu.
11.Podjęcie uchwały nr XVI/168/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.
12.Podjęcie uchwały Nr XVI/169/08 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór.
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Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na okres 2008 -2012.
14.Podjęcie uchwały Nr XVI/171/08 w sprawie ustalenia opłat za niektóre
świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Trzebnica.
15.Podjęcie uchwały Nr XVI/172/08 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Turystyki dla Gminy Trzebnica”.
16. Komunikaty.
17. Zamknięcie sesji.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz odczytał informację na temat najważniejszych zarządzeń i decyzji
od ostatniej sesji :
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesje
2. wydanie zarządzeń w sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2008 rok,
b) powołania komisji przetargowej i ogłoszenia drugiego przetargu
nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego na modernizację
Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy,
c) powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy,
d) powołanie Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy,
e) powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku,
f) powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Zespołu Szkół
w Ujeźdźcu Wielkim,
g) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia drugiego przetargu
nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze
w budynku SP Nr 3 przy ul. Konopnickiej w Trzebnicy,
h) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na budowę placów zabaw w miejscowościach Kuźniczysku, Boleścin,
Cerekwica,
i) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w obrębie wsi Księginice,
j) sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w mieście Trzebnicy
przy ul. Piaskowskiego,
k) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w obrębie wsi Ligota,
l) sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonego gruntu
komunalnego położonego w obrębie miasta Trzebnicy – przy ul. B.
Chrobrego,
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na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy,
n) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej przy ul.
Marcinowskiej,
o) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej w obrębie
wsi Nowy Dwór,
p) powołania Członków Trzebnickiej Rady Sportu oraz wyznaczenia
Przewodniczącego Rady Sportu.
Radny Czesław Czternastek zapytał o nieruchomość w Księginicach, na jaki cel
i co to jest?
Burmistrz odpowiedział, że nic takiego nie było w informacji.
Radny Andrzej Skóra zapytał, na jakim etapie jest opracowanie Studium
zagospodarowania przestrzennego ? Drugie pytanie dotyczy wysypiska, czy jest
czynne i kiedy w końcu będzie czynne ?
Burmistrz odpowiedział, że Studium jest już na ukończeniu a celowo zostało
przedłużone o 2, 3 miesiące, bo było dużo wniosków i dużo uzupełnień.
Uważa, że w maju zostanie zamknięty proces uzupełniania Studium,
a w czerwcu zostanie wyłożony.
Odnośnie wysypiska powiedział, że 21 kwietnia br. protokolarnie zostało
odebrane od firmy wysypisko. Jest tam pan, który tego wszystkiego pilnuje
a jutro umówieni są z panią, która posiada uprawnienia, aby pełnić funkcje
kierowniczą na umowę –zlecenie. Jutro myśli, że zostanie określona stawka
przez tą panią, jeśli chodzi o wynagrodzenie i pozostanie jedynie szkolenie
pracowników, które ma się odbyć w poniedziałek a dotyczyć ma obsługi
taśmociągu i zaraz po niedzieli zostanie wysypisko uruchomione. To są sprawy
niezależne od nas, że dopiero teraz firma nam to przekazała.
Radny Skora zapytał, czy to będzie po 1 maja?
Burmistrz odpowiedział, iż uważa, że to będzie po tym długim weekendzie.
Dodał, że w najbliższym czasie Urząd Marszałkowski będzie organizował kurs,
tylko jest problem, bo nie ma chętnych.
Radny Czternastek zapytał, jak mają rozumieć ten protokół odbioru, czy to jest
ten protokół końcowy zawarty w umowie z firmą, czy to jakiś inny jeszcze
protokół?
Burmistrz odpowiedział, że ten protokół definitywnie zamyka sprawę, bo tamten
protokół był niezbędny do zamknięcia procesu inwestycyjnego. Firma po
otrzymaniu pozwolenia zintegrowanego mogła dopiero przekazać protokólarnie.
Definitywnie wysypisko przejęte zostało z dniem 21 kwietnia i teraz ponosimy
wszelkie konsekwencje z tego tytułu.
Radny Stanisław Modelski zapytał, czy w ostatnim czasie pojawili się jacyś
inwestorzy?
Burmistrz powiedział, że tak, byli zainteresowani budową urządzeń sportowych.
Wskazano im tereny w Kobylicach i obok obwodnicy, ale hamulcem był brak
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inwestycyjnymi. Tam mieści się teren Agencyjny – 5ha, to jest piękny teren,
który czeka również na wejście w życie planu.
Burmistrz dodał, że dziś rozmawiał z firma francuską, która zajmuje się
napełnianiem butli gazowych. Chcą tu pozyskać teren spedycyjny.
Zainteresowani są terenem do 3ha.
Radny Skóra zapytał, czy w związku z przedłużeniem terminu oddania
składowiska, firmie zostaną naliczone jakieś kary umowne?
Burmistrz wyjaśnił, że umowę badali prawnicy i umowa nie precyzowała ściśle
zakończenia inwestycji. Czy zakończenie inwestycji to jest po jej wybudowaniu,
czy po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Doszli do porozumienia i firma
w ramach tego zobowiąże się do uporządkowania odpadów przy ul. Leśnej.
Radny zapytał jaka to jest kwota?
Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta, ale to sprawdzi i poinformuje.
Radny Mirosław Marzec przypomniał, że na listopadowej sesji w Gimnazjum,
na zadane przez pana Czternastka pytanie odpowiedział, że 1 stycznia 2008 roku
rusza wysypisko. Na poprzednich sesjach przesunął pan Burmistrz termin na
kwiecień, teraz podaje kolejny termin. Uznał, że skoro Burmistrz z tak błahą
sprawą nie może sobie dać rady a co dopiero wybudowanie wysypiska . Uważa,
że nie jest On przygotowany do tego zadania, że Go to przerosło. Co się dzieje
ze śmieciami obecnie, czy ucierpią mieszkańcy Gminy?
Burmistrz odpowiedział, że są pewne czynniki niezależne od Urzędu, jest
dokumentacja kompletna i to można sprawdzić. Obecnie śmieci są wożone do
Obornik Śl. a wcześniej były wożone do Zawoni i robione jest to na zasadzie
partnerskiej umowy, potem te śmieci będą odebrane. Przypomniał raz jeszcze, że
miał być styczeń, ale pozwolenie zintegrowane otrzymali dopiero w kwietniu.
Radny Marzec uważał, że Burmistrz miał na to 1,5 roku i to jest Jego wina, że
nie działa wysypisko. Uważa, że jak pokazują poprzednie lata, karami można
było wiele spraw dodatkowo zrobić.
Kolejne pytanie, jakie radny zadał, dotyczyło kolejnej nieobecności na sesji
radcy prawnego. Jest dwóch ludzi, którzy biorą pieniądze i nie uczestniczą
w sesjach. To jest obowiązek a pan Burmistrz sam mówił, że będzie tego
pilnował.
Burmistrz odpowiedział, że zwróci się do pana Przewodniczącego Rady, jak
będzie zwoływał sesję, aby zapraszał mecenasa.
Radny Czternastek poinformował radnych i radnego Marca, że Komisja
Rewizyjna prowadzi dokładną kontrolę tej największej inwestycji. Z uwagi na
to, że termin zakończenia się przesunął, tę kontrolę kontynuują w tym roku i za
wcześnie jest wyciągać wnioski. Będą wnioski Zespołu kontrolującego
i Komisji Rewizyjnej a wiadomo, że gospodarzem Gminy jest Burmistrz i na
Niego jakby to wszystko spada, niemniej jednak tu się zgodził z wypowiedzią
Burmistrza, że są różne czynniki, obiektywne, niezależne od urzędników ani od
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prowadzona i Rada zostanie poinformowana o wynikach, jak ją zakończą.
Przewodniczący Rady zapytał, na kiedy przewidują zakończenie?
Radny odpowiedział, że z tym pytaniem należy się zwróć do przewodniczącego
Zespołu kontrolującego i Komisję Rewizyjną.
Radny Czapla – przewodniczący Zespołu kontrolującego poinformował, że
potrzebują jeszcze 2, 3 miesięcy na zakończenie kontroli. Czeka ich jeszcze
analiza i wizyta na wysypisku w Marcinowie. Uważa, że na czerwcowej sesji,
jeszcze protokołu nie będzie.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia i przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady
i nikt nie wniósł do niego uwag. Następnie prosił o głosowanie nad przyjęciem
protokołu: „za” – 20. Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji Rady.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XVI/162/08 w sprawie przyjęcia rezygnacji
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 16 kwietnia br.
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Mariusza Czarnego w sprawie
rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. Wpłynął wniosek radnego to
są zobligowani przez ustawę do przyjęcia tej rezygnacji. Głosowanie będzie
jawne. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20. Rada
jednogłośnie przyjęła ww. uchwałę .
Przewodniczący Rady podziękował radnemu za dotychczasową współpracę.
Radny Czarny również podziękował za współpracę Przewodniczącemu Rady
a korzystając z tego, że był przy głosie zarekomendował osobę radnego Adama
Marcinko na tą funkcję.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XVI/163/08 w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje. Nie było. Radny Adam
Marcinko wyraził zgodę na kandydowanie. Prowadzący poinformował, że
zgodnie z przepisami odbędzie głosowanie tajne i prosił, aby każdy Klub
wyznaczył jedną osobę do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Czesław Czternastek zaproponował radnego Janusza Pancerza.
Radny wyraził zgodę .
Radny Janusz Szydłowski zgłosił Zenona Janiaka. Radny wyraził zgodę.
Klub PO zgłosił radnego Krzysztofa Surówkę. Radny również wyraził zgodę.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wszystkich kandydatów do
Komisji Skrutacyjnej en bloc ( wym. â blok , w tłum. na polski - w całości):
„za” – 20. Rada przyjęła propozycję kandydatów jednogłośnie.
Następnie prowadzący poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej
i przystąpienie do przeprowadzenia głosowania.
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1, a nie jak jest ust. 5. Jest to błąd maszynowy.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Rozdała karty do głosowania
z wpisanym nazwiskiem kandydata Adamem Marcinko. Następnie radni
dokonali wyboru poprzez odpowiednie postawienie znaku „X”. Komisja zebrała
karty, wypełniła protokół i przewodniczący Janusz Pancerz odczytał protokół
Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania
Wiceprzewodniczącym Rady został Adam Marcinko, otrzymał 20 głosów „za”.
Przewodniczący Rady złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Adamowi Marcinko.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Marcinko podziękował wszystkim za wybór
i za zaufanie.
Następnie prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 20.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XVI/164/08 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy oraz składów osobowych.
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Janusz Pancerz złożył rezygnację
z prac w Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i w związku
z tym Rada musi podjąć stosowną uchwałę. Radni nie mieli pytań. Prowadzący
poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XVI/165/08 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady przypominał, że sprawozdanie z wykonania budżetu było
omawiane szczegółowo na Komisjach. W związku z tym poprosił o zabranie
głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pawła Wolskiego.
Przewoniczacy Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek wystosowany do
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu cyt.
„Pan Prezes
dr Bogdan Cybulski
Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Trzebnicy
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o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebnicy pozytywnie opiniuje
wykonanie budżetu Gminy Trzebnica za rok 2007 i wnosi o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Uzasadnienie
Budżet gminy Trzebnica w 2007 r. zrealizowany został zgodnie z uchwałami
Rady Miejskiej i kształtował się następująco:
1. Planowany deficyt na początku 2007 roku wynosił 2.509.856.zł ,
natomiast po zmianach wynikających z uchwał Rady Miejskiej wynosił
4.010.228 zł.
2. Dochody zaplanowano w kwocie 48.907.619. zł i zrealizowano
w wysokości 49.271.285,16 zł tj. 100,74%.
Na wskaźnik realizacji dochodów największy wpływ miało to, że do
budżetu wpłynęły kwoty wyższe od zaplanowanych a w szczególności:
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych
- podatki od czynności cywilnoprawnych.
3. Nie w pełni wykorzystano niektóre dotacje na realizację zadań zleconych
zakresu administracji rządowej a przyczyną niewykorzystania był fakt, że
zapotrzebowanie składa się wg danych szacunkowych a realizacja
wynika ze stanu faktycznego(dofinansowanie zakupu książek i strojów
dla uczniów ). Różnice odprowadzono do budżetu państwa wraz ze
stosownym wyjaśnieniem.
4. Wydatki zaplanowano w kwocie 52.917.847 zł i zrealizowano w 96,85%
w wysokości 51.250.209,39 zł i nie stwierdzono przekroczenia
zaplanowanej w budżecie kwoty.
Zaplanowano wydatki niewygasające – majątkowe w wysokości
2.093.588,48 zł co stanowi 12,48% wydatków inwestycyjnych, ogółem
w tym:
- na budowę dróg zabezpieczono w tej kwocie 942.889 zł
- na zapłatę za montaż windy 285.984 zł
- na projekt hali sportowej, rewitalizację rynku i projekt kompleksu
basenów 759.000 zł.
5. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 17.396.872.zł
i zrealizowano w 96,44% w wysokości 16.777.630,46 zł.
6. Z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 2.726.144,90 zł na
zadania wymienione w budżecie w tym głównie z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną i sport.
7. Zobowiązania gminy na koniec 2007 r. wynosiły 7.904.722,39 zł co
stanowi 15,42% relacji kwoty długu do zrealizowanych dochodów.
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- wyemitowanych obligacji –7.000.000 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek-599.000 zł
- wymagalnych zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
305.122,39 zł.
8. Zgodnie z budżetem i zawartymi w nim upoważnieniami w 2007r.
dokonano:
- spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.289.772 zł;
- wykup obligacji w kwocie 1.200.000 zł.
9. Komisja Rewizyjna zgodnie z przyjętym planem przeprowadziła
w 2007 r. kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami
budżetowymi oraz celowością wydatkowania środków zgodnie z celami
i zadaniami następujących podmiotów:
- MKS Gaudia Trzebnica - kontrola wydatków gminy przeznaczonych
na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz posiadającymi status organizacji pożytku publicznego .
- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy w zakresie udzielonej
dotacji – za rok 2006.
- Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą
służącą segregacji odpadów( kontrola jest kontynuowana w2008 r. ).
Kontrole wykazały, że wydatki były realizowane zgodnie z budżetem w sposób
oszczędny i celowy oraz nie stwierdzono niegospodarności w wydatkowaniu
środków publicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Trzebnicy pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2007 i wnosi
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica za rok 2007.
Uprzejmie informuję, że sesja Rady Miejskiej, na której będzie podjęta
uchwała w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi z wykonania
budżetu odbędzie się 24 kwietnia 2008 roku.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Trzebnicy
Paweł Wolski”.
Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
a następnie poinformował, że RIO przekazało 2 uchwały składu orzekającego:
1) w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok – pozytywna;
2) o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica – pozytywna.
Przewodniczący Rady podkreślił, że wykonanie budżetu jest bardzo wysokie .
Zwrócił się do radnych , czy mają uwagi, pytania.
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nakładów inwestycyjnych. Projekt budżetu na 2007 rok przygotował Burmistrz
Jerzy Hołdanowicz z Burmistrzem Andrzejem Skóra i panią Skarbnik Krystyna
Adamska i urzędnikami Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Ten projekt budżetu,
który został przyjęty bez poprawek, choć na tej samej sesji zaraz były
wprowadzone zmiany inną uchwałą, zakładał nakłady inwestycyjne
w wysokości 15. 562.000,- przy wydatkach budżetu ok. 49.400.000,- to dawało
wskaźnik 31,5%. Sam projekt już zakładał taki duży wskaźnik na inwestycje.
Skąd taki duży wskaźnik się wziął. Na to złożyły się bardzo duże inwestycje
zaplanowane jeszcze w 2006 roku, tj. składowisko odpadów, którego koszt
budowy wynosił ponad 8 milionów a z tego 7 milionów było zaplanowane na
2007 rok. Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy – 1.400.000,-;
oczyszczalnia ścieków w Ujeźdzcu Wielkim była zaplanowana prawie na
2 miliony; w Skarszynie było zaplanowane na 960.000,-; budowa ul. Morelowej
-1.000.000,- także ten projekt już zakładał wysoki wskaźnik inwestycji. Na tej
samej sesji, na wniosek pana Burmistrza dokonano zmian w budżecie,
w inwestycjach na kwotę 3.537.000 ,- Te zmiany zostały przez Radę poparte. Te
zmiany spowodowały, że inwestycje zamknęły się kwotą 16.777.000,-. Na to się
składało: składowisko odpadów – 7.700.000,-; Ratusz i ul. Drzymały –
1,600.000,-; kanalizacja Księginic 2.500.000,-; hale sportowe – 240.000,- na
Ujeździec i 140.000 na halę ZAPO; ul. Morelowa – 1.200.000,- i wiele innych
drobniejszych kwot inwestycyjnych, co złożyło się na ta kwotę 16 milionów.
Widać tu, jak ważna jest kontynuacja działań władz Gminy zapoczątkowanych
przez poprzedników. Zaznaczył też, że dwa wnioski otrzymały poparcie Urzędu
Marszałkowskiego
(składowisko odpadów i pierwszy etap rewitalizacji
Starówki w m. Trzebnicy a kanalizacja Księginic znalazła się w rezerwie i dzięki
być może działaniom nowego Burmistrza też uzyskane będą środki, może nie
wszystkie, ale część tych nakładów zostanie zwrócona). W tym momencie
podziękował Burmistrzowi Długozimie i urzędnikom Urzędu Miejskiego, którzy
tą „czarną robotę” wykonują. Życzył Burmistrzowi, aby kolejne lata owocowały
tak wysokim wskaźnikiem, bo inwestycji Gmina nie będzie się rozwijać
a zachowując taki wskaźnik zachowamy właściwe tempo rozwoju Gminy.
Zakomunikował, że będzie głosował za udzieleniem absolutorium i przypomniał
radnym, że głosowanie jest z wykonania budżetu a nie nad oceną działania
Burmistrza w ogóle.
Przewodniczący Rady potwierdził słowa radnego, że głosowanie jest tylko
i wyłącznie z wykonania budżetu.
Radny Czarny powiedział, że z tego co usłyszał, to jest tak dobrze, że lepiej być
nie może. Zdaniem radnego to jest tylko na papierze. Wysypisko śmieci, które
miało być oddane a które kosztowało 8 milionów złotych do dzisiaj nie jest
czynne. Nie sztuką jest zaksięgować wydatki i wykazać, że budżet jest
wykonany. Trzeba z tego skorzystać a dzisiaj nie ma tego. Może będzie za

-10tydzień, może za dwa…. . Mieszkańcy z tego tytlu ponoszą wyższe koszty
wywozu śmieci. Cztery miesiące temu uchwalono stawki, które zostały
podniesione, dlaczego, bo będziemy śmieci wozić do Rudnej itd.…. . Następną
sprawę o której nic się nie mówi to, że została podjęta uchwała o wydatkach nie
wygasających, czyli jakby został przedłużony okres wykonania niektórych
zadań z 2007 roku. W niektórych przypadkach nawet do sierpnia 2008 r. .
Przykłady: projekt kompleksu basenu przy ul. Leśnej – 549 tysięcy złotych,
termin realizacji 31 sierpnia 2008 r. Generalnie 2.247.000. zł nie zostało wydane
do 31 grudnia 2007 roku. Prosił Burmistrza, aby ten budżet, który jest obecnie
realizowany był wykonany finansowo i rzeczowo.
Radny Marzec zapytał Burmistrza, kiedy wynajmujący na II piętrze otrzymali
wypowiedzenia umów, najmów? Jaki był okres wypowiedzenia dla tych
najemców i jakich w tym czasie Gmina została pozbawiona wpływów? Tymi
pytaniami chciał wykazać, że w ubiegłym roku, w czasie, kiedy pan Burmistrz
sprawował rządy Gmina została narażona na straty. Te straty są w tysiącach
złotych, wrócił do pytania, bo miał na uwadze gazetę Nową, która rozpisuje się
o niskich zarobkach pana Burmistrza. Zapytał Przewodniczącego czy chce
podnieść panu Burmistrzowi pobory?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że pobory ustala Rada Miejska.
Radny Marzec poinformował, że na następnej sesji złoży wniosek, papiery
o obniżenie panu Burmistrzowi o 30% wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że każdy wniosek jest rozpatrywany.
Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego odnośnie zarzutów co do
strat jakie Gmina rzekomo poniosła i powiedział, że od tego jest Prokuratura,
Policja i tam radny może to zgłosić. Dzisiaj nie odpowie jaka to kwota, bo nie
jest na to przygotowany.
Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Czarnego i powiedział, że Jego
ocena jest niesprawiedliwa, bo co do ceny, którą ponoszą mieszkańcy, czy to
byłoby wywożone do Rudnej, czy do Koluszek, czy do Gdańska nie miałoby to
żadnego znaczenia i prosił, aby radny nie wprowadzał opinii publicznej w błąd.
Otwarcie składowiska w Marcinowie jest niezależne od Burmistrza. Są to
przyczyny obiektywne i to już tłumaczył i nie będzie się nad tym rozwodził.
Odnośnie gospodarowania budżetem, jeżeli chodzi o uchwałę o środkach nie
wygaszających, to tam się wpisuje te zadania, które nie zostały zakończone
z przyczyn proceduralnych albo czasowych. Tak się dzieje w każdej gminie.
Taki jest proces konstruowania budżetu.
Radny Czarny powiedział, że wie jak się konstruuje budżet i z tego co wie, to są
inwestycje wieloletnie i planuje się środki na poszczególne lata. Jeżeli ktoś
planuje środki na 2007 , to z założeniem, że te środki zostaną wykorzystane.
Jest taka instytucja jak korekta budżetu i zdejmuje się wydatki i przenosi się na
następny rok. Jeśli chce się mieć wysokie wskaźniki 32%, to można iść w tym
kierunku. Można stosować takie zabiegi, ale prawdą jest, że te inwestycje nie
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wykonane. Radny prosił, aby mu pokazano projekt basenu. Zapytał, czy
wysypisko śmieci jest czynne. Powiedział, że to są fakty. Stwierdził, że nie
zarzucał Burmistrzowi nieróbstwa i niekompetencji. Burmistrza służby powinny
wiedzieć jak się załatwia procesy inwestycyjne. Jeżeli nie Pan Burmistrz to
pracownicy i prosił, aby nie odpowiadać, wszystkim, że to nie od Burmistrza
zależy, bo to od Burmistrza zależy. Należy się trzymać umowy, karać
wykonawców karami, a nie zwalać na prawników. Jeżeli chodzi o ceny śmieci,
to prosił, aby Burmistrz odniósł się do uzasadnienia, kiedy była uchwała
dotycząca stawki za wywóz śmieci. Ile płacono jak były Jaszyce, ile płaci się
teraz a ile będą płacić za chwilę.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że w tym momencie wchodzą w pewna ocenę,
a to jest zbędne.
Burmistrz stwierdził, że radny wprowadza w błąd opinię publiczną. Wydatki
zaplanowane w wysokości 52.970.000 zł zostały zrealizowane w 96%.To co
zostało zaplanowane, zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o basen, to należało
wpisać do budżetu kwotę, żeby było można ogłosić przetarg. Jeśli chodzi o cenę
za wywóz śmieci, to cena została uchwalona i ona będzie obowiązywać. Co
zrobi Spółka WodNiK, czy ją podniesie, to jest inna sprawa. Ta cena nie jest
wyższa jak w gminach ościennych.
Radny Czarny zapytał, czy faktura za basen została wystawiona i zapłacona?
Burmistrz odpowiedział, że nie została.
Radny powiedział, że została papierowo pokazana w budżecie jako zadanie
wykonane. Zakomunikował, że nie ma więcej pytań.
Burmistrz wyjaśnił, że były korekty budżetu. Pewne zadania były przeniesione.
Przewodniczący Rady uznał, że każdy radny ma prawo do własnej oceny i ma
prawo do poglądu na te sprawy.
Radny Skóra przypominał, że na Komisji zadał pytanie odnośnie
bezpieczeństwa i ochrony p/ppoż., chodziło mu o to, że wykonanie jest
w wysokości 70 %. Ze Strażami współpracuje od lat i wie, że nie są one tak
mocno dofinansowane. Patrząc na to, że środki zostały, a z drugiej strony
ciężko jest doprosić się kupna prądnicy, nie mówiąc o mundurach, czapkach,
wężach, pompach, to Jego zdaniem jest coś nie tak.. Między innymi dlatego
prosił o spotkanie z naczelnikami OSP. Głosował będzie za udzieleniem
absolutorium, mimo, że na oświatę też poszło mniej środków niż w tamtym
roku oraz na sport.
Burmistrz zaproponował, aby radny dokładnie przeczytał sprawozdanie
z wykonania budżetu a potem, żeby sprecyzował jasną rzeczową wypowiedź.
Odnośnie Straży powiedział, że rozmawiał z panem Grabowskim i On
stwierdził, że jest to nieprawda. Ochotnicze Straże Pożarne wszystko otrzymują
zgodnie ze składanymi zamówieniami.
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kwota przewidziana większa a wydano mniej. Stąd ta różnica.
Radny Pancerz stwierdził, że przy realizacji budżetu było wiele zawirowań,
zmian uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza. Było tego dużo
z wieloma się nie zgadzał, szczególnie z tymi cięciami różnymi, które tam były.
Natomiast jeśli chodzi o realizację budżetu, to zgodnie z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej i konkluzją Regionalnej Izby Obrachunkowej, będzie dziś głosował
za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Miał prośbę do Burmistrza, żeby to
przyjął jako kredyt, czy mandat zaufania, żeby budżet tegoroczny realizowany
był troszkę inaczej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni więcej pytań nie mieli, w związku
z czym poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica z wykonania budżetu za rok 2007, pod
głosowanie: „za” – 19, „przeciw – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała
została podjęta.
Następnie prowadzący złożył Burmistrzowi serdeczne gratulacje.
Burmistrz podziękował radnym za mandat zaufania oraz pracownikom za pracę
dzięki której, ten budżet został wykonany. Miał nadzieję, że tegoroczny budżet
też będzie wykonany w takim stopniu albo lepiej.
Ad. 9. Podjęcie uchwały Nr XVI/166/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2008 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był
omawiany na Komisjach i uzyskał pozytywna opinię. W związku z tym, że
wpłynęła II autopoprawka do zmian w budżecie, radni otrzymali przed sesją
materiały, pani Skarbnik pokrótce ją przedstawi.
Skarbnik Barbara Krokowska omówiła II autopoprawkę, zaznaczając, że
wycofane
środki ze stypendium przekazane będą
na dofinansowanie
Przedszkola.
Radny Skóra zapytał o sytuację prawną składowiska w Jaszycach, chodzi
o rekultywację, kto powinien ponosić koszty na dzień dzisiejszy? Był
dzierżawca, czy zarządzający tym składowiskiem, w budżecie zapisana została
kwota 1.200.000 zł., Składowisko poszerzyło swój obszar, sam osobiście
podpisywał takie pisma kilka razy( będąc Z-cą Burmistrza w ubiegłej kadencji)
wzywające do uporządkowania terenu. Chciałby wiedzieć jak to na dzień
dzisiejszy wygląda. Czy w kolejnych korektach można się spodziewać w tym
temacie zdjęcia środków, czy zwiększenia?
Burmistrz odpowiedział, że odnośnie tego jaka to będzie kwota rekultywacji, to
jeszcze nie mają pewności, bo obecnie trwa proces realizacji projektu. Koniec
przewidziany jest na czerwiec tego roku. Nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć,
czy to będzie na plus, czy to będzie na minus. Prawdopodobnie trzeba będzie
dołożyć do tej kwoty. Jutro zostanie powołana komisja ds. wysypiska
w Jaszycach, przewodniczący Komisji gospodarki komunalnej Paweł Czapla ma
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Adam Gubernat i ta komisja będzie miała za zadanie ocenić stan prawny,
merytoryczny tego wysypiska. To będzie podstawą do dalszych działań.
Zastępca Burmistrza Pan Gubernat spotykał się ze Spółką WodNiK.
Zastępca Burmistrza oznajmił, że nie będzie się rozwodził na temat wysypiska,
bo dość dużo już powiedziano. Na pewno ta komisja zostanie powołana
a pracownicy są merytorycznie przygotowani do zbadania tej sytuacji. Są
prowadzone rozmowy z WodNiK-iem i uważa, że na tym etapie nie należy
poruszać tematu, trzeba poczekać na zakończenie.
Radny Marzec przypomniał, że po ostatniej wizycie na wysypisku wnosił
o postawienie tablic informujących o zamknięciu wysypiska i zakazu
wysypywania śmieci, czy zostały postawione?
Z-ca Burmistrza Adam Gubernat poinformował, że dziś albo jutro będzie na
wysypisku i sprawdzi, czy tablice stoją.
Radny Marzec powiedział, że z tego co mu wiadomo dalej jest napełniane to
wysypisko.
Zastępca Burmistrza powiedział, że śmieci wywożone przez ludzi nie stanowią
aż takiego problemu, bo to są małe ilości.
Radny Czarny zapytał, co się zmieniło w załączniku nr 1 do uchwały?
Skarbnik poinformowała, że dla wygody radnych przygotowała załącznik nr 1,
który obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne i wszystkie zmiany naniesione
autopoprawkami.
Radny Czternastek zwrócił uwagę na tworzenie budżetu i niedoszacowanie
potrzeb oświaty, mówił o tym wcześniej radny Pancerz. Teraz to widać, że tak
jest. Już raz dokładano do Przedszkoli, teraz znowu do oświaty. Jego zadaniem
te potrzeby trzeba by wcześniej planować w uzgodnieniu z dyrektorami szkół
i dyrektorem ZAPO, albo powiedzieć wprost, że w projekcie budżetu
zapisujemy mało a w ciągu roku zwiększone będą te nakłady. Zapisane środki
były o blisko milion złotych mniejsze a więc z góry było wiadomo, że było
mocne nie dofinansowanie. Radny stwierdził, że poprze proponowane zmiany
w budżecie.
Skarbnik przypominała, że takie były założenia Burmistrza, że dosyć skromnie
został zaplanowany budżet oświaty, ponieważ w roku 2007 było obniżenie
subwencji oświatowej o ponad 600 tysięcy złotych i stąd zmniejszenie
wydatków na rok 2008. Te zmiany w budżecie dotyczą w głównej mierze zmian
w oświacie. Wynikają one z długich rozmów z dyrektorami i ustaleń jakie są
rzeczywiste potrzeby szkół. Oprócz tego znaczącą kwotę w dokonywanych
dzisiaj zmianach stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały
zwiększone rozporządzeniem. Wynagrodzenia zostają zwiększone z dniem
1 stycznia 2008 r. Oprócz tego znajdują się tu podwyżki dla pracowników
administracji szkół.
Radny Pancerz przypominał, że jak mówił o budżecie to usłyszał wtedy inne
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były dyskusje jeszcze wielokrotne na ten temat, a tak jak kolega wcześniej
powiedział, że wystarczyło tylko powiedzieć, że dajemy mniej a w ciągu roku
będziemy dokładać. Tego nie usłyszeli.
Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w dyskusji i poddał
projekt uchwały wraz z autopoprawkami pod głosowanie: „za” - 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się od głosu” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XVI/167/08 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt ten dotyczy porozumienia
pomiędzy Gmina Starostwem w sprawie budowy chodników.
Radny Czternastek oznajmił, że korzystając z obecności pana Starosty chciał
zapytać, bo deklarację pana Burmistrza już ma, czy jest gotów przeznaczyć
kolejne środki na budowę chodników i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
wsi, w kolejnych wioskach, przy drodze powiatowej.
Starosta odpowiedział, że on dalej wybiega i przewiduje marzenia, myśli
i wczoraj Rada Powiatu przegłosowała dla 6 wiosek w tym: Marcinowa,
Głuchowa i Nowego Dworu. W projekcie budżetu Powiatu zostało
uwzględnionych 6 wiosek. Prosił, aby Rada Miejska uwzględniła 3 kolejne
wioski. Jest otwarty na propozycje. Podziękował radnym i panu Burmistrzowi
za wsparcie. Oznajmił, że Gmina Trzebnica jest liderem, jeśli chodzi o te 6
wiosek.
Radny Czternastek zapytał Burmistrza, czy będzie kontynuacja budowy
chodnika, na tych nowych miejscach, gdzie powstały domy jednorodzinne
w Szczytkowicach. Zasugerował, że jeśli po przetargach by się okazało, że
zostanie jakaś kwota, to można by spróbować jeszcze tą 7 wioskę zrobić.
Radny przypominał, że mieszkańcom już wiedzą, że Burmistrz obiecał zrobić
ten chodnik.
Starosta dodał, że jak nie w tym roku, to w przyszłym na pewno. Prosił też
radnych w sprawie planów, żeby nie ustalali tak planów, że wioska będzie od
Trzebnicy do Sułowa. Plany powinny promować zabudowę kulistą. Chodzi o to,
żeby nie budować wzdłuż drogi.
Przewodniczący podziękował za wyjaśnienia i w związku z tym, że nikt więcej
nie chciał zabrać głosu poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały nr XVI/168/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.
Radny Czarny dotyczące zysku, czyli straty netto wynoszącej 88 tysięcy
złotych, skąd ona się wzięła i w jaki sposób ta strata zostanie pokryta?
Pani Barbara Muszyńska Dyrektor ZPK podpowiedziała, że to jest strata, która
narastała z amortyzacji. To jest tylko taka strata finansowa.
Radny Czarny zwrócił się do Burmistrza i powiedział, że analizując bilans

-15z poprzedniego roku starta pomniejszyła kapitały własne i w takim tempie
pokrywania strat z kapitału, może tak być, że będzie likwidacja z przyczyn
ekonomicznych, zapytał, czy dotacja uchwalona przez Radę jest
w wystarczającej wysokości przyznana, czy planuje się w tym roku pokrycie ze
środków budżetowych?
Burmistrz odpowiedział, że dotacja została przekazana w miarę możliwości
budżetu a oczywiście będą się strać w perspektywie tę stratę niwelować, a czy
ona całkiem zniknie to jest mu trudno powiedzieć. To jest uzależnione od wielu
czynników.
Radny Czarny zaznaczył, że powiedział, że nie będą dokładać tyle pieniędzy ile
trzeba do utrzymania substancji i jeżeli będzie 100 tysięcy rocznie straty, to
bilansowo będzie konieczny wniosek o upadłość. Chyba, że dyrektor wystąpi
o pokrycie strat z budżetu Gminy.
Burmistrz powiedział, że w perspektywie tak, ale czy w całości, to nie jest
w stanie w tej chwili powiedzieć.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie wchodzi w rachubę upadłość, bo to
jest jednostka budżetowa.
Radny Czarny uważa, że Burmistrz powinien zajrzeć w bilans a nie zmyślać, bo
tu jest kapitał wart 359 tysięcy i 88 tysięcy to jest ¼ . Natomiast wniosek
dyrektor będzie musiał postawić do Rady a Rada będzie musiała zdecydować,
czy podjąć decyzję, czy nie.
Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji poddał projekt uchwały pod
głosowanie: : „za” - 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” - 1.
Uchwała została podjęta.
Następnie pan Burmistrz oznajmił wszystkim, że odbył się konkurs na
dyrektora Zespołu Placówek Kultury i została wyłoniona na to stanowisko pani
Barbara Muszyńska. Poczym złożył Jej serdeczne gratulacje i wręczył bukiet
kwiatów.
Przewodniczący Rady również w imieniu całej Rady życzył pani Dyrektor
owocnej pracy.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XVI/169/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór
wraz z przedstawioną autopoprawką.
Naczelnik Joanna Bębenek wyjaśniła, że w tej chwili jest zapis w pkt 6 litera
„b”, że cyt. „ dopuszcza się stosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe
z wykluczeniem węgla, koksu i miałów węglowych” a proponuje się zapis
„ dopuszcza się stosowania urządzeń grzewczych na paliwo stałe w tym
eko groszku z wykluczeniem węgla, koksu i miałów węglowych”.
Starosta Powiatu Robert Adach uważa, że tu głównie chodzi raz o ochronę
środowiska, jak również o cenę eko groszku. Następną sprawę jaką przedstawił
Starosta to, że przy Szpitalu budowane będzie lotnisko i są tam tereny typowo
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litera „c” - „ usługi komercyjne”.
Naczelnik Bębenek podyktowała II poprawkę do projektu: w §26 str. 15
w punkcie 1 proponuje uzupełnić o lit. „c” – usługi komercyjne.
W związku z tym, że więcej uwag ani pytań nie było prowadzący przystąpił do
głosowania zgłoszonych poprawek:
I – w pkt 6 lit. „b” - proponuje się zapis „ dopuszcza się stosowania urządzeń
grzewczych na paliwo stałe w tym eko groszku z wykluczeniem węgla, koksu
i miałów węglowych”:„za” – 18, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 1.
Poprawka została przyjęta.
II poprawka dotyczyła zmiany w §26 str. 15 w punkcie 1 ppkt 2 proponuje
uzupełnić o lit. „c” – usługi komercyjne: „za” – 20. Poprawkę przyjęto
jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość projektu wraz
z przyjętymi poprawkami i jedną autopoprawką, która była omawiana na
Komisjach: „za” – 20. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad. 13. Podjęcie uchwały Nr XVI/170/08 w sprawie przyjęcia „Strategii
rozwoju Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na okres 2008 -2012.
Przewodniczący Rady nadmienił, że przed sesją, każdy z radnych otrzymał
dodatkowe uzupełnienie dokumentu a które omówi autor, czyli Dyrektor ZLA
Jerzy Józefczyk.
Dyrektor na wstępie przypomniał, że Strategia powstała w roku ubiegłym,
jesienią. Po przedstawieniu jej na Komisjach merytorycznych Rady Miejskiej,
Komisje zaproponowały pewne zmiany, które zatwierdziła z kolei Rada
Społeczna a które mieszczą się w tym dodatkowym uzupełnieniu do Strategii.
Następnie Dyrektor Józefczyk podyktował zmiany:
strona 15 pkt 3 ma być, „ Rada Społeczna” a nie „Zarząd”;
strona 17 – uległa zmianie kolumna „szacunkowy koszt, źródło finansowania”,
uznali, że należy pokazać to wszystko co zostanie zrobione ze środków
własnych; na stronie 18 i 19 chcieli pokazać całkowicie na nowo harmonogram
– kosztorys zamierzeń remontowo-modernizacyjnych i na końcu przedstawiają
źródło finansowania. Na dzisiaj są na etapie próbowania, otrzymania środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Robią aplikacje wniosku o takie
środki. Na zakończenie prosił o pytania, co do Strategii.
Radny Paweł Wolskim zapytał o cenę Strategii i tego załącznika –
autopoprawki.
Dyrektor odpowiedział, że koszt wyniósł niecałe 600 zł. za wykonanie Strategii.
Radny Czarny postawił wniosek, który dotyczył tabeli na stronie 18 poz. 3,
dziś otrzymanej i powiedział, że z tego co wie środki z zewnątrz nigdy nie
finansowały takich zadań. Muszą być wpisane środki własne zakładu bądź
organu założycielskiego. Zaproponował dopisać źródło finansowania: Gmina
Trzebnica lub ich źródła zewnętrzne, tj…
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poszukać tych środków w budżecie. Na dzień dzisiejszy powiedział, że tych
środków nie ma. Zaproponował, aby dopisać : kredytów lub pożyczek”.
Zakład może zaciągać kredyty.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie widzi potrzeby zapisu tego. Padł
wniosek i należy go przegłosować. Źródła zewnętrzne tj. Regionalny Program
Operacyjny, Fundusze Unijne itp…. Radny Czarny proponuje dopisać jako
źródło finansowania - Gminę Trzebnica.
Radny Czternastek stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgodzić się
z propozycją radnego Czarnego, bo ostateczną decyzję i tak będzie
podejmowała Rada na wniosek Burmistrza. Natomiast w Strategii nic on nie
rozstrzyga, natomiast ułatwi ewentualnie pracę, jeżeli uzna się, że należy
wspomóc lecznictwo ambulatoryjne a nie oznacza to, że z budżetu Gminy
dyrektor Józefczyk będzie musiał korzystać. Chyba, że zajdzie taka potrzeba, to
jest to kompatybilne i jednocześnie można udzielić dyrektorowi takiej pomocy.
Burmistrz zgodził się z propozycją, ale uważał, że należy też dopisać
„kredytów i pożyczek”, da to możliwości zaciągania kredytów dyrektorowi.
Radny Czternastek stwierdził, że o pożyczkach i kredytach nie muszą pisać,
tylko należałoby dopisać „ budżet Gminy”, „środki własne” i „źródła
zewnętrzne”.
Radny Czarny powiedział, że zapis „itp.” wyczerpuje wszystkie inne źródła
finansowania zewnętrzne, w tym kredyt, natomiast po analizie priorytetów
wcześniejszych, środki własne są przede wszystkim koncentrowane na poprawie
jakości usług i wydaje mu się, że wpisywanie środków własnych na remont
dachu, czy wymiana okien pozbawi nas priorytetu pierwszego i drugiego. Jeżeli
nie dostaną środków zewnętrznych, to niestety Gmina przez 4 lata będzie
musiała dokładać po ok. milionie. Każdorazowo w budżecie corocznym, przy
konstrukcji, te środki powinny być uwzględnione, bądź nie, jeżeli takiej
potrzeby nie będzie.
Dyrektor Józefczyk powiedział, że nawet przy bardzo optymistycznej wersji,
jeżeli wejdziemy w ten Program i otrzymamy pieniądze, nie wie, czy to będzie
2008 czy 2009 rok, czy będą środki rozłożone na lata, to będą musieli
w udziale własnym zapewnić środki tj. ok. 30%. Ten udział własny będzie
musiał być wzmocniony udziałem Gminy.
Burmistrz powiedział, że zostawił by tę wersję „itp.”, nie upiera się ani nie
ucieka od odpowiedzialności, ale myśli, że dyrektor znajdzie takie możliwości,
żeby środki, które otrzymuje z NFZ przełożyć też na inwestycje.
Przewodniczący Rady stwierdził, że gdyby była taka potrzeba to, zawsze można
dokonać tu odpowiedziach zmian.
Radny Stanisław Modelski zapytał, kto o takie środki może występować?
Dyrektor odpowiedział, że w tej chwili podpisany dokument użyczenia na 10 lat
upoważnia go do występowania o środki.
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radny Czerny powinien wycofać swój wniosek.
Radny podtrzymał swój wniosek i powiedział, że jest przeciwny zapisowi co do
środków własnych, ponieważ, po przejrzeniu sprawozdań ZLA można
stwierdzić, że Zakład generował mały zysk lub małą stratę i wychodził
generalnie na zero. I w sytuacji, kiedy jakość usług ma być coraz lepsza, to
niestety nie można tych środków przeznaczać na inwestycje. Proponowany
zapis nie powoduje żadnych zmian budżetowych już, tylko moralne
zobowiązanie radnych do przyznania środków w takiej sytuacji, kiedy będą
potrzebne. Jeżeli chcą, żeby ten Program został zrealizowany w tych latach, to
muszą podjąć pewne zobowiązania.
Burmistrz powiedział, że, żeby tam dołożyć, to trzeba zabrać nauczycielom , czy
ludziom. Jeżeli zaciskamy pas my, to i tam powinien być pas zaciskany. W tej
chwili pierwszy etap został zamknięty tj. umowa użyczenia, kolejny to będzie
przekazanie budynków na własność, aby uporządkować tę strukturę
własnościową. Myśli, że to w tym roku uda się zrobić. Wtedy wszystko
nabierze odpowiedniego kształtu i ta jakość będzie na poziomie co najmniej
XXI wieku. Burmistrz dodał, że chodzi mu tylko o właściwe, ekonomiczne
spojrzenie na tę sferę.
Radny Wróbel zapytał, czy prywatyzacja nie rozwiązałaby problemu
finansowania, czy to było brane pod uwagę?
Przewodniczący Rady uznał, że to jest temat bardzo szeroki i wątpi, czy dziś
pan dyrektor mógłby odpowiedzieć na zadane pytanie.
Dyrektor Józefczyk odpowiedział, że prywatyzacja, która nienajlepiej była
prowadzona w Polsce, to ona cały czas przebiega. Jeżeli chodzi o Trzebnicę to
nie było takiej woli.
Przewodniczący Rady zapytał, radnego Czarnego, czy podtrzymuje wniosek.
Radny potwierdził, że tak i dodał, że przyjęta Strategia będzie Strategią Rady
i jeżeli nie zabezpieczy się możliwości współfinansowania przez Gminę, to ta
Strategia będzie Strategia papierową. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby
przeanalizował sprawozdania z ostatnich pięciu lat ZLA, to będzie widział jakie
są możliwości kredytowe. Na zakończenie powiedział, że osobiście wolałby
finansować służbę zdrowia niż zieleń. Jeżeli będzie budżet uchwalany, to będzie
wnioskował o przesunięcie środków z zieleni na służbę zdrowia.
Burmistrz odpowiedział, że stara się dzielić środki i na służbę zdrowia i na
zieleń. Przypomniał, że Trzebnica jest miastem powiatowym i powinni wszyscy
dbać o wygląd miasta. Odnośnie Strategii powiedział, że w ciągu 4 lat koszty
utrzymania budynków się zmniejszą poprzez wymianę okien, modernizację
budynków. Z tego tytułu będą oszczędności.
Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji poddał pod głosowanie
wniosek radnego Mariusza Czarnego dotyczący str. 18, aby dopisać w rubryce
3 – źródła finansowania dopisać słowo „ Gmina Trzebnica, źródła
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Wniosek upadł.
Radny Czarny postawił wniosek formalny, aby w §2, gdzie jest zapis, że
wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Trzebnicy zaproponował wykreślić Dyrektora ZLA
a wpisać „ Burmistrza Gminy Trzebnica”.
Przewodniczący Rady powiedział, że ma tu wątpliwości, bo to jest uchwała
ściśle związana z Zakładem a Zakład ma osobowość prawną. Nie widzi potrzeby
takiego zapisu.
Zdaniem radnego powierzenie wykonania Burmistrzowi podnosi rangę, bo
Gmina jest organem założycielskim i nadzór nad ZLA wykonuje Burmistrz
Gminy. Stad ten wniosek, bo osoba Burmistrza gwarantuje realizację tego
Programu.
Z-ca Burmistrza Jadwiga Janiszewska stwierdziła, że projekt uchwały jest
podpisany przez mecenasa i nie wie, czy radny Czarny ma wyższe kompetencje
od radcy.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie: „za” – 5, „przeciw” –
10, „wstrzymało się od głosu” – 5. Wniosek upadł.
Następnie radni głosowali ww. projekt uchwały wraz z przedstawionymi
autopoprawkami : „ za” – 18, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 1.
Uchwała została podjęta.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XVI/171/08 w sprawie ustalenia opłat za
niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Trzebnica.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten projekt szczegółowo precyzuje ustalenia
na co idą środki dla dzieci. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady.
Radni pytań nie mieli.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie:„za” – 20. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XVI/172/08 w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Turystyki dla Gminy Trzebnica”.
Przewodniczący Rady poinformował, że do ww. projektu wpłynął wniosek
Komisji
ds.
Kultury…,
który
przedstawi
Z-ca
Burmistrza.
Z-ca Burmistrza pani Jadwiga Janiszewska powiedziała, że na Komisji padł
wniosek by dopisać do Strategii szlag biegnący przez Biedaszków Wielki,
Kuźniczysko, Pęciszów i Zawonię. Wstępnie poinformowała, że ta Strategia,
którą radni mają, to jest wersja poprawiona wcześniej. Do niej wnieśli wiele
uwag i w tej poprzedniej Strategii były wymienione miejscowości nie należące
do Gminy Trzebnica. Wnioskowali by je usunąć. Dlatego też na stronie 37,
gdzie są Szlaki turystyczne rowerowe i ścieżki dydaktyczne i między innymi przy
prezentowaniu tych Szlaków, które widnieją też na stronie 26 akapit – szlaki tu
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sytuacji uznała, że należy od tego odstąpić.
Przewodniczący Rady powiedział, że rozumie, że Rada tego wniosku w całości
ma nie uwzględniać?
Z-ca Burmistrza Jadwiga Janiszewska potwierdziła, że tak.
Radny Zbigniew Pasiecznik poinformował, że to On zgłaszał te wnioski ;
pierwszy dotyczył dopisania Szlaku a drugi dotyczył wpisania budowy boiska
i trybun w Kuźniczysku oraz budowy hali sportowej w Kuźniczysku tj. na str.
41. Po rozmowach z panią Burmistrz z pierwszego wniosku radny się wycofał ,
natomiast dwa pozostałe zostają, ponieważ na rozbudowę boiska i trybun mają
już wydane warunki zabudowy.
Z-ca Burmistrza pani Janiszewska dodała, że jeżeli chodzi o drugi i trzeci
wniosek to na stronie 41 zaproponowała następujące zdanie po słowie „władze
Gminy” planują w przyszłości miedzy innymi: modernizację basenu
odkrytego oraz budowę krytej pływalni ( etap planowania), budowę hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz przy Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku a także budowę boisk i trybun na terenach wiejskich.
Radny Pasiecznik prosił o zachowanie w tym zapisie trybun i boisk
miejscowości Kuźniczysko, bo będzie występował o środki zewnętrzne
a jeżeli wykreślone będzie Kuźniczysko, to w tym momencie może tych
środków nie pozyskać.
Pani Burmistrz zaproponowała w tym momencie zmianę zapisu
„ w Kuźniczysku i na obszarach wiejskich”.
Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie raz jeszcze nowego brzmienia
zapisu.
Z-ca Burmistrza Jadwiga Janiszewska odczytała nowe brzmienie:
Władze gminy planują w przyszłości między innymi: dużą inwestycję
basenową, na którą składać się będą: modernizacja basenu odkrytego oraz
budowa krytej pływalni ( etap planowania), budowę hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy i przy Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku a także budowę boisk i trybun w Kuźniczysku i na innych
obszarach wiejskich gminy Trzebnica.
Radny Pasiecznik uważa, że zapisy w Strategii są bardzo ważne.
Radny Czternastek dodał, że radny Pasiecznik sam zamierza szukać środków,
bez środków Gminy.
Przewodniczący Rady poddał poprawkę pod głosowanie: „za” – 17,
„przeciw’ – 0, „wstrzymało się od głosu” – 3.
Następnie odbyło się głosowanie nad całością projektu wraz z poprawką:
„za” – 19, „przeciw’ – 0, „wstrzymało się od głosu” – 1.
Burmistrz w tym miejscu podziękował pani Leontynie Gągało i wręczył Jej
bukiet kwiatów, za bardzo duże zaangażowanie w przygotowaniu Strategii dla
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wzorem do naśladowania.
Pani Leontyna Gągała podziękowała wszystkim serdecznie za uznanie.
Ad.16. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych,
termin upływa 30 kwietnia 2008 r. Następnie zaprosił wszystkich, w swoim
i Burmistrza imieniu na obchody święta 3-go Maja.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił nowo przyjętą panią Ewę Wójcik na
stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Przewodniczący Rady Jan Darowski poinformował, że porządek został
wyczerpany i o godzinie 12:30 słowami: „ zamykam obrady XVI sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał zamknięcia obrad.
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