P R O T O K Ó Ł Nr XIX/08
z nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 25 sierpnia 2008 roku.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji nadzwyczajnej stanowią załączniki nr 2 i 3.
Wniosek radnego Mariusza Czarnego o zmianę Wieloletniego Programy
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica stanowi załącznik nr 4.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 13:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 19. Nieobecni radni: Paweł Czapla
i Mirosław Marzec.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „otwieram XIX
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
Panią i Panów radnych, zastępców Burmistrza: Jadwigę Janiszewską i Adama
Gubernata, Panią Skarbnik Barbarę Krokowską, mecenasa Andrzeja Górala,
Naczelników Urzędu Miejskiego i całą zgromadzoną publiczność. W dniu 19
sierpnia 2008 roku wpłynął wniosek Pana Burmistrza o zwołanie sesji
nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Mając na uwadze
przepis art. 20, ust. 3 ustawy o samorządzie Przewodniczący został zobligowany
do zwołania sesji nadzwyczajnej.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że jego zdaniem porządek jest źle ustawiony
gdyż najpierw powinien być dyskutowany projekt uchwały w sprawie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica, a dopiero jako
następny punkt projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2008 rok. Radny uważa tak ze względu na to, iż w projekcie uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok w §3 powołujemy się
na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Trzebnica na lata 2009 – 2010, a
takiego programu jeszcze nie ma.
Przewodniczący przypomniał, że w przypadku sesji nadzwyczajnej zmiana
porządku obrad może być dokonana tylko na wniosek wnioskodawcy, a w tym
przypadku jest nim Pan Burmistrz. W związku z tym Przewodniczący zapytał
Zastępców Burmistrza czy wyrażają zgodę na taką zamianę.
Z-ca Burmistrza Adam Gubernat poprosił o opinię mecenasa Górala czy taka
zamiana jest konieczna.
Mecenas przyznał rację radnemu aby zmienić kolejność porządku obrad gdyż
będzie to wtedy bardziej czytelne.
Przewodniczący zapytał czy wnioskodawcy wnoszą taką zmianę porządku
obrad?
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Zastępca Burmistrza odpowiedział, że wnoszą taką zmianę.
W związku z tym Przewodniczący poddał zmieniony porządek obrad pod
głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Porządek został
zmieniony jednogłośnie.
Po przyjęciu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr XIX/189/08 w sprawie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
4. Podjęcie uchwały Nr XIX/190/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 rok.
5. Zamknięcie sesji.
Ad.3. Podjęcie uchwały Nr XIX/189/08 w sprawie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny
poinformowała, że uchwała ta dotyczy bardzo istotnych rzeczy jakimi są
inwestycje. Podjęcie takiej uchwały jest konieczne ponieważ chcemy złożyć
wniosek o środki zewnętrzne na budowę łącznika, a wnioski takie muszą być
złożone do końca miesiąca.
Radny Czesław Czternastek poprosił o dokładniejsze informację odnośnie
środków zewnętrznych.
Zbigniew Zarzeczny powiedział, że jeżeli chodzi o środki zewnętrzne zawarte w
ostatniej rubryce są to środki jakie Gmina chce pozyskać w ramach RPO.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że miał wątpliwości czy w trybie
nadzwyczajnym tak ważną uchwałę przyjmować ale rozumiał, że chodzi tu o
środki, o które Gmina chce występować. A nad zmianą Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego prace będą przebiegać w normalnym trybie. Przy tych
wyjaśnieniach radny uważa, że rzeczywiście taka uchwała powinna być podjęta.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że ma wrażenie, iż ta kadencja pracuje na
zasadzie „gaszenia pożarów” czyli jeżeli jest problem to zwołuje się sesje
nadzwyczajną albo daje autopoprawkę, a nie ma wizji rozwoju Gminy
Trzebnica. Sam tytuł uchwały mówi o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, a
nie o dwuletnim. Należało by to objąć okresem dłuższym niż dwa lata. Stąd
pierwszy wniosek aby ten program objął lata 2009 – 2015. Radny uzasadniał
swój wniosek tym, że została otwarta pomoc Uni Europejskiej na lata 2007 –
2013 plus dwa lata na realizację czyli do roku 2015. Jednym z programów w
ramach tych środków jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
który umożliwia realizowanie inwestycji związanych z wodą, kanalizacją,
drogami, itp. Jeśli rozejrzymy się dookoła to łatwo zauważyć jakie są bolączki.
Radny skupił się najpierw na terenie miasta, a następnie nawiązał do terenów
wiejskich. Na terenie miasta sieć wodociągowa jak i kanalizacyjna jest
niedoinwestowana, układ komunikacyjny również pozostawia wiele do
życzenia. Na terenach wiejskich widać braki chodników, brak odpowiednich
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parametrów dróg. Zdaniem radnego to są priorytety, na których powinno się
skupić w latach 2009 – 2015, przynajmniej przygotować programy, z których
będzie można pozyskać środki. Radny nie widzi również w programie
przedstawionym przez Burmistrza modernizacji Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego, pomimo niedawnego przyjęcia strategii rozwoju tego
zakładu. Gmina dąży do przywrócenia połączenia kolejowego Wrocław –
Trzebnica ale nie widać zapisanych pieniędzy na modernizację dworca PKP ani
PKS. Szkoła nr 2 miała być przeniesiona do obiektów uzdrowiskowych ale tego
nie widać podobnie jak nie widać przedszkoli. Wniosek radnego jest taki aby
dodać do tego programu 2009 – 2015 inwestycje i kwoty, które stanowią
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu (z wyłączeniem zakreślonej inwestycji i
kwot, gdyż nie zostały one przeczytane przez radnego).
Zastępca Burmistrza Adam Gubernat podziękował radnemu za słuszną uwagę
jednak nie widzi możliwości finansowanie ani w tej chwili ani w najbliższych
latach tak dużych sum. Zobowiązania budżetu przy przyjętych inwestycjach na
najbliższe lata uniemożliwiają realizację tych zadań.
Radny Mariusz Czarny odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby
Burmistrz później to przeanalizował i zaproponował zmiany. Uważa, że
przyjmowanie programu 2009 – 2010 jest nieporozumieniem. Radny uzasadnił
swój wniosek tym, że jeżeli Gmina chce pozyskać środki z programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tak jak gmina Wrocław i gmina
Żmigród to musimy mieć Wieloletni Program. Jeżeli będziemy się bawić w
takie dorywcze programowanie budżetu to nigdy nie dostaniemy pieniędzy. Nie
można pisać programów wniosków na ostatnią chwilę bo jest to pokazanie w
jaki sposób zarządzana gmina jest w tej chwili.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Janiszewska stwierdziła, że należało by zacząć od
wniosku aby zorganizować szerszą debatę na temat kierunków rozwoju gminy. I
w czasie takiej debaty powinny być formułowane wnioski do Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. Poza tym należało by również
prześledzić jak będzie się kształtował budżet w poszczególnych latach. Jaki
będą potrzeby budżetowe i na ile one pozwolą inwestować. Pani Burmistrz
zakłada również, że to jest rozwiązanie na już, sensownie umotywowane, które
nie zamyka dyskusji nad tym planem i rozszerzeniem ale wszystko powinno być
przeprowadzone w sposób metodyczny.
Radny Andrzej Skóra powiedział, że dzisiaj powinniśmy odpowiedzieć sobie na
pytanie czy przyjmując program 2009 – 2010 przyjmujemy plan wieloletni?
Zdaniem radnego plan jest dwuletni a nie wieloletni i należy się zastanowić czy
dzisiaj przegłosować program dwuletni czy go odłożyć i zobowiązać Burmistrza
do przygotowania planu wieloletniego przynajmniej do roku 2013.
Przewodniczący Jan Darowski powiedział, że mamy projekt uchwały na lata
2009 – 2010 i zdaniem Przewodniczącego powinna być podjęta ta uchwała.
Natomiast ta materia, o której mówi radny Mariusz Czarny nie jest na dzisiaj.
Najpierw należy dokonać pewnych szacunków i przedyskutować je na
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komisjach Rady Miejskiej. W tym momencie wystąpiła potrzeba chwili i
Przewodniczący uważa, że należy poprzeć tą uchwałę w takim brzmieniu w
jakim została przedłożona.
Radny Czesław Czternastek powiedziała, że przedłożona uchwała powinna
zostać podjęta. Jednocześnie powinny zostać podjęte prace na zmianą
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i rzeczywiste przekształcenie go w
wieloletni plan tak jak proponuje radny Mariusz Czarny nawet do 2015 roku.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że pracę nad Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym należało podjąć pół roku temu. Zdaniem radnego Czarnego to
właśnie radni powinni podjąć pracę nad takim planem bo to radni reprezentują
mieszkańców. Zadaniem Burmistrza będzie natomiast przelanie kierunków
wskazanych przez radę na poszczególne etapy. W związku z tym radny
podtrzymuje swój wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski radnego Mariusza
Czarnego dotyczący zmiany lat Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Trzebnica z 2009 – 2010 na lata 2009 – 2015 wraz z proponowanymi przez
radnego zmianami zawartymi w załączniku do protokołu nr 4: „za” – 5,
„przeciw” – 8, „wstrzymał się” – 6. Wniosek został oddalony.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie całość uchwały
przedstawionej przez wnioskodawcę: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał
się” – 6. Uchwała została podjęta.
Ad. 4. Podjęcie uchwały Nr XIX/190/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2008 rok.
Przewodniczący oddał głos Pani Skarbnik.
Skarbnik Barbara Krokowska referując zmiany w budżecie Gminy wyjaśniła, że
główne zmiany dotyczą środków, które mają być wygospodarowane na budowę
łącznika ul. Milickiej z ul. Prusicką jak również boiska wielofunkcyjnego Orlik
2012. Kolejną zmianą jest wprowadzenie do budżetu subwencji oświatowej w
wysokości 10 000 zł. Te środki mają być przeznaczone na remonty szkół. Na
poprzednich sesjach takie środki własne były kierowane na remonty szkół w
związku z czym teraz zostają wycofane, a wprowadzone zostaną środki
ministerialne. W związku z tworzeniem rządowego stanowiska funduszu
alimentacyjnego Gmina otrzymała dotację na jego otworzenie w wysokości
14 700 zł i okazało się, że źródła finansowania są dwutorowe tzn. środki unijne i
środki krajowe i w związku z tym następuje przemieszczenie środków. W
związku z bieżącymi remontami ulic proponowane jest zwiększenie środków ma
zakupy usług remontowych. W administracji publicznej zwiększenie dotyczy
wypłacenia odszkodowania Pani Pancerz. W dziele oświata i wychowanie
następuje przemieszczenie środków ze sprostowaniem błędu jaki wystąpił w
poprzedniej uchwale. W dziale pomoc społeczne wydatki inwestycyjne dotyczą
tworzenia nowych miejsc pracy. W dziele gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zwiększamy środki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
zwiększenie środków na zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne. W
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parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej funkcjonowała fontanna, która nie widniała
jednak w księgach rachunkowych urzędu Miejskiego i należy ją ujawnić. W
dziele kultura fizyczna i sport jest zwiększenie na budowę boiska
wielofunkcyjnego Orlik 2012 i projekt modernizacji stadionu sportowego w
Trzebnicy zgodnie z wymogami Euro. Zwiększenie jest również przewidywane
na zakup wiat stadionowych i ogrodzenia boiska w Kuźniczysku.
Po zreferowaniu zmian w budżecie Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Mariusz Czarny zapytał jakie było wykonanie budżety za I półrocze?
Drugie pytanie dotyczyło fontanny. Radny zapytał czy pieniądze zostały już
wydane czy dopiero będą? Radny powiedział, że budżet kwalifikuje pieniądze
do wydania, a nie zapisuje pieniądze, które zostały wydane. Według radnego
środek trwały można ujawnić w inny sposób nie koniecznie przez zmianę w
budżecie.
Skarbnik Barbara Krokowska odpowiedziała, że została zamontowana fontanna
natomiast płatność przypada w terminie późniejszym. Jeżeli chodzi o wykonanie
budżetu to Pani Skarbnik nie posiada przy sobie dokumentów aby odpowiedzieć
na to pytanie ale wykonanie budżetu zostanie przekazane zgodnie z terminem.
Radny Andrzej Skóra zapytał jakie usługi remontowe znajdują się w dz. 600
§4290?
Naczelnik Wydziały Techniczno – Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny
odpowiedział, że dotyczy to głównie chodników na ulicy Armii Krajowej i
Obrońców Pokoju.
Radny Czesław Czternastek zapytał z czego wynika ponad 1 130 000 zł
zwiększenie dochodów?
Skarbnik odpowiedziała, że pieniądze te są planowane z przetargów jakie
odbędą się w najbliższym czasie.
Radny Mariusz Czarny zapytał w jakim trybie została zlecona i jaki jest
całkowity koszt fontanny?
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny odpowiedział, że został ogłoszony przetarg
nieograniczony na remont Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej ponieważ nie
dotyczył on tylko fontanny ale również oświetlenia, zasilania wody.
Radny Czarny zapytał czy umowa został już podpisana.
Naczelnik Zarzeczny odpowiedział, że tak. Naczelnik powiedział, że miało to
być finansowane z zieleni natomiast tak jak powiedziała Pani Skarbnik nie ma
takiego środka trwałego na stanie i należy go ujawnić.
Radny Stanisław Modelski zapytał co się dzieje z chodnikami jakie miały być
wykonane w porozumieniu ze Starostwem?
Z-ca Burmistrza Adam Gubernat powiedział, że według jego informacji
Starostwo ogłosiło przetarg, natomiast nie zna ceny i terminu wykonania.
Dotyczy to trzech chodników w Komorowie, Ujeździcu Małym i Skarszynie.
Radny Andrzej Skóra zapytał czy to prawda, że składowisko nie przyjmuje
śmieci od rolników?
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Z-ca Burmistrza Adam Gubernat powiedział, że do przekazywania śmieci
uprawnione są tylko takie firmy, które mają wykupione koncesje. Rolnicy takich
koncesji nie posiadają. Musiałby zostać zmieniony regulamin aby rolnicy mogli
je przywozić.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że z tego co zrozumiał w sprawie fontanny
to jest tylko kwestia ujawnienia, a z tego co wie to komisja idzie i ujawnia taki
środek trwały. W związku z tym radny proponuje zdjąć kwotę 82 500 zł i
przekazać ją na dz. 600 transport i łączność z przeznaczeniem na następny w
kolejności chodnik od cmentarza do kościoła w Głuchowie Górnym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariusza
Czarnego: „za” – 11, „przeciw” – 4, „wstrzymał się” – 4. Wniosek został
przyjęty.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
przegłosowanym wnioskiem: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0.
Uchwała została podjęta.
Ad.5. Następnie słowami „zamykam XIX nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej” dokonał jej zamknięcia.

Protokołowała:
Aleksandra Hamkało
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