P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/08
z nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 11 lipca 2008 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji nadzwyczajnej stanowią załączniki nr 2 i 3.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 13:00.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 19. Nieobecni radni: Mariusz
Czarny i Paweł Wolski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XVIII
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Sesja ta
została zwołana zgodnie z wnioskiem Burmistrza, który wpłynął do biura Rady
Miejskiej w Trzebnicy. Z tego tytułu zobligowany został do zwołania tej sesji,
co też uczynił. Podziękował wszystkim radnym za przybycie, ponieważ zdawał
sobie sprawę, że jest to okres wakacyjny. Powitał na wstępie panią i panów
radnych, pana Burmistrza Marka Długozimę, Jego zastępców: Jadwigę
Janiszewską i Adama Gubernata, panią Skarbnik Barbarę Krokowską, mecenasa
Stalskiego, naczelników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych,
przedstawicieli prasy i całą zgromadzoną publiczność.
Przed przystąpieniem do obrad sesji, Przewodniczący Rady oddał głos
dyrektorowi Festiwalu Zwiastunów Filmowych panu Robertowi Balińskiemu.
Dyrektor Baliński zaprosił radnych, wręczając każdemu osobiście zaproszenie,
na Festiwal, który ma się rozpocząć dziś o godz. 21:00 a zakończyć 13 lipca br.
Zaproszenia wręczył również Burmistrzom. Na zakończenie dodał, że oprócz
gospodarzy Gminy, został zaproszony również Marszałek Województwa pan
Marek Łapiński.
Następnie podziękował za czas udostępniony mu na dzisiejszej sesji, raz jeszcze
wszystkich zaprosił i dodał, że mają szansę zrobić z tego Festiwalu imprezę
Europejską a być może i światową.
Przewodniczący Rady podziękował za informacje i zaproszenia i przeszedł do
realizowania porządku obrad.
Zakomunikował, że Burmistrz wniósł o uzupełnienie porządku obrad o punkt 4
tj. Podjęcie uchwały nr XVIII/189/08 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/175/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Punkt 5. Zamknięcie sesji.
W związku z powyższym prosił o przegłosowanie i zapytał, kto jest za
rozszerzeniem o punkt 4 porządku obrad: „za” – 19. Radni jednogłośnie
zatwierdzili zmianę porządku obrad.
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1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr XVIII/187/08 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Trzebnica na 2008 rok.
4. Podjęcie uchwały nr XVIII/189/08 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/175/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
5. Zamkniecie sesji.
Ad.3. Skarbnik poinformowała, że najważniejsze zmiany
jakie chcą
wprowadzić tą uchwałą zawarte są w załączniku nr 2 projektu uchwały.
Głównym tematem jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
Pierwotnie budowa tej hali zaplanowana była na niższą kwotę, ale w związku
z tym, że wzrosły ceny materiałów budowlanych i ceny prac budowlanych,
wartość budowy hali zamknie się w kwocie 4.800.000 zł. Kolejne zmiany
w budżecie dotyczą głównie wydatków uchwalonych na sesji grudniowej.
Z części umów nie wywiązali się projektanci i wydatki nie wygasające,
zaplanowane na dzień 30 lipca a niewykonane, należy wprowadzić do budżetu.
Ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja, że wpłyną projekty i nie będą mieli
środków, aby za nie zapłacić. Przypominała, że każdy z radnych otrzymał:
zestawienie tych wydatków, jak również informacje w projekcie uchwały
dotyczące projektowanych dróg. Kolejna zmiana to przeniesienie z wydatków
nie wygasających do budżetu tegorocznego, odwiertu studni głębinowej
w Księginicach. Jak wiadomo odwiert ten nie przyniósł efektu. Oprócz tego
zaplanowane zostały ( w okresie wakacyjnym) pewne remonty w szkole
w Kuźniczysku. Między innymi niezbędny jest remont dojazdu i wejścia do
Szkoły Podstawowej. Jak również poprawa bezpieczeństwa w tej szkole,
poprzez zakupienie założenie monitoringu wizyjnego. Kolejne zadanie dotyczy
budynku Urzędu a głównie okien, na których firma ma złożyć folię
odblaskową, ponieważ świetlik, który został pokryty wcześniej tą folią zdał
egzamin i została obniżona
temperatura w Urzędzie tj w ciągach
komunikacyjnych. Teraz, żeby poprawić warunki pracy pracownikom chcą to
zrobić w pokojach. To są główne propozycje wydatków. Pokrycie tych
wydatków znajduje się w niektórych rozdziałach i paragrafach, których środki
zostały wypracowane w wielkościach wyższych niż zakładane, jak również
poprzez dokonanie ostatecznych rozliczeń środków, które dotyczyły
Rewitalizacji Rynku i Starówki Trzebnickiej oraz budowy składowiska
odpadów w Marcinowie. Pani Skarbnik zakończyła objaśnienia i poprosiła
o pytania.
Radny Marzec zapytał, ile kosztowało pokrycie świetlika folią?
Skarbnik odpowiedziała, że 47.031 zł.
Radny pytał dalej, czy nie można było tego zrobić razem z oknami, cena wtedy
by była inna?
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200 tysięcy złotych. Po zamontowaniu folii na świetliku stwierdzili, że poprawa
jest znacząca i dlatego zdecydowali się na okna. Poza tym otrzymali upust na te
prace.
Radny Marzec zapytał o odwierty.
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycjnego Zbigniew Zarzeczny
powiedział, że są robione odwierty próbne w ramach poszukiwania ropy
naftowej.
Radny zapytał o 95 tysięcy na organizację Święta Sadów, na co to jest?
Skarbnik poinformowała, że specyfikację przygotowała pani Muszyńska
Dyrektor Zespołu Placówek Kultury, w tej chwili jest nieobecna.
Prowadzący dodał, że z tego co wie ma być zespół Perfekt.
Radny Skóra zapytał o zwiększenie środków na halę sportową w SP nr 3, czy
podwyższona kwota to wynik przetargu, czy przetarg dopiero się odbędzie?
Naczelnik Zarzeczny odpowiedział, że przetarg się odbył, ale podpisanie umowy
odbędzie się po sesji, po zatwierdzeniu przez Radę środków na ten cel.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia i poddał projekt uchwały
wraz autopoprawką pod głosowanie: „za” – 17, „przeciw” – 1, „wstrzymał się
od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.4. Podjęcie uchwały nr XVIII/189/08 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/175/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiana pierwotnej uchwały jest wynikiem rozmów
pomiędzy organem kontrolnym RIO a Urzędem. Regionalna Izba
Obrachunkowa zaproponowała, abyśmy sami zmienili zapis §5, bo w innym
przypadku RIO tę uchwałę unieważni. Zmiana dotyczy §5 pkt 2, który
otrzymałby brzmienie:
„Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M
ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego,
powiększonej o marżę nie większą niż 0,30 % dla wszystkich serii obligacji.”
Dodała, że w podjętej uchwale nie było zapisu „0,30%”.
Radny Skóra zapytał, czym to się różni w praktyce?
Skarbnik odpowiedziała, że w uchwale marża była niedookreślona. Marża była
taka, jaką w danym momencie proponowałby inwestor.
Radni nie mieli więcej pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.5. Następnie słowami: „zamykam XVIII nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej” dokonał zamknięcia obrad.

Protokołowała:
Jadwiga Mirowska

