P R O T O K Ó Ł Nr XX/08
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 25 września 2008 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 18.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 13:00.
Stan radnych – 21, obecnych - 21.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XX sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panią
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
oraz zgromadzoną publiczność.
Następnie poinformował, że w sesji uczestniczy 21 radnych a więc jest quorum,
poczym zapytał czy są wnioski do porządku obrad.
Burmistrz zakomunikował, że wnosi o wprowadzenie do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu.
Ustalił ze Starostą, że Powiat też podejmie uchwałę odnośnie pomocy na
budowę chodnika w Głuchowie, jako że jest to droga powiatowa. Przypomniał,
że na ostatniej sesji nadzwyczajnej radny Mariusz Czarny postawił wniosek,
który przyjęła Rada,
o wprowadzenie poprawki do budżetu odnośnie
przemieszczenia środków na budowę chodnika w Głuchowie Górnym.
Zakwestionowała ten zapis Regionalna Izba Obrachunkowa i dała termin
usunięcia tego zapisu do 15 października br. z tego względu, że to nie jest nasze
zadanie. Dzisiejszy projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu eliminuje ten
zapis, ale żeby wprowadzić to zadanie musi to być poprzedzone właśnie
uchwałą o udzieleniu pomocy, stąd ten projekt uchwały o który wnosi
do porządku obrad.
Przewodniczący Rady zauważył, że tamta uchwała o przeznaczeniu środków
z budżetu Gminy jest niezgodna z regulacjami dotyczącymi ustaw
o finansach publicznych. Chcąc, żeby ten chodnik faktycznie powstał muszą tą
uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu przyjąć
a kolejną konsekwencją jest odpowiedni zapis w budżecie.
Radny Mariusz Czarny przedstawił 2 wnioski:
1) wnosi, żeby do porządku obrad Przewodniczący Rady wprowadził
uchwałę |w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Danuty i Mieczysława
Wnuk na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica. To jest związane
z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2005 XXVII/283/05 w związku
z §5, który mówi, że Rada Miejska rozpatruje skargi na najbliższej sesji, po
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uzyskaniu właściwych opinii Komisji Rady do których ta skarga została
skierowana.
2) drugi wniosek o wyłączenie pana Jana Darowskiego w tym punkcie,
który oświadczył, że jest związany ze sprawą i nie może brać udziału.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ten wniosek, to przekaże
prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Janowi Janusiewiczowi, bo On sam
w tym punkcie się wyłącza ponieważ prowadził sprawę jednej ze stron.
Wnioski będą głosowane en bloc, a On sam w tym punkcie się wyłączy
z głosowania.
W tym miejscu oddał prowadzanie Wiceprzewodniczącemu Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Janusiewicz poinformował, że zanim podda
wniosek radnego Czarnego pod głosowanie, poprosił o zabranie głosu
i wyjaśnienie sprawy przez radcę prawnego pana Andrzeja Górala. Dodał, że
ta sprawa była rozpatrywana na Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds.
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Radca prawny wyjaśnił, że połączone Komisje Rady postanowiły pozostawić tą
skargę bez rozpatrzenia, ponieważ w toku posiedzenia ustalono, że w tych
sprawach, co do których pani Wnuk wniosła skargę na bezczynność Burmistrza
toczą się postępowania administracyjne. Przepis art. 234 k.p.a. normuje
postępowanie w sprawach skarg i przewiduje cyt. „ 1. Skarga złożona przez
stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami
kodeksu.” W toku tych połączonych Komisji ustalono, że toczą się sprawy
przed Burmistrzem Gminy Trzebnica i przed Samorządowym Kolegium
Odwoławczym w tych sprawach. Mając to na uwadze Wiceprzewodniczący
Rady jak również przewodniczący Komisji przekazali te sprawy do materiału,
jako materiał do prowadzących to postępowanie administracyjne. W związku
z powyższym nie ma podstaw prawnych, żeby Rada Miejska podejmowała
uchwałę, która nie ma umocowania prawnego. Na zakończenie wniósł
o nieuwzględnianie tego wniosku, ponieważ Nadzór stwierdzi nieważność
takiej uchwały.
Radny Czarny uznał, że mecenas odniósł się tylko do meritum skargi a nie
odniósł się do Jego wniosku. Raz jeszcze podkreślił, że Rada powinna przyjąć
uchwałę w sprawie skargi. Radny podpisuje się pod całą wypowiedzią radcy, że
stanowisko Komisji jest zasadne, ale to stanowisko powinno być zdaniem
radnego przyjęte przez Radę. Taki jest zapis uchwały mówiący o rozpatrywaniu
skarg. Dodał, że nie kwestionuje rozstrzygnięcia Komisji. Zapytał, dlaczego ta
skarga trafiła do Komisji, jeżeli w Urzędzie są odpowiednie komórki, które
mogły już na samym początku stwierdzić, że ta skarga nie podlega ocenie przez
Radę a tym bardziej przez Komisję. Skoro Komisja oceniła i przekazała
stanowisko, to powinno ono być przyjęte, bądź odrzucone przez Radę.
Mecenas przypomniał, że skarga wpłynęła do Przewodniczącego Rady, który
z tej sprawy się wyłączył, a skarga sama została przekazana została do Komisji,
być może po to, żeby dogłębniej zbadać temat i podjąć stanowisko w tej
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sprawie.
Radny Czarny uznał, że Rada powinna podjąć stanowisko w sprawie, że np. nie
jest rozpatrywana, bo… .
Radca prawny powiedział, że pan Przewodniczący poinformował już panią
Wnuk gdzie ta skarga została przekazana. Pod obrady Rady Miejskiej nie
powinna ona stanąć, być może pan Przewodniczący niepotrzebnie skierował
sprawę na Komisję, ale być może uznał, że dla dobra tej sprawy, dobrze będzie
jak Komisja się z nią zapozna. Na posiedzeniu Komisji członkowie zapoznali
się ze stanowiskiem pani Wnuk, ze stanowiskiem naczelnika i Jego opinią
i uważa, że dla większości stało się jasne, że nie ma podstaw do tego, żeby tą
sprawę rozpatrywała Rada Miejska.
Radny Czesław Czternastek zauważył, że w tej sprawie obie strony mają racje.
Radca nie ma do końca racji, bo Rada ma prawo podjąć uchwałę w sprawie
stanowiska, że to się nie nadaje, nie wyczerpuje znamiona art. 229 k.p.a.
w sprawie skarg. Natomiast to rozwiązanie, które zaproponował pan
Wiceprzewodniczący Rady Jan Janusiewicz też jest dobre. Takie postępowanie
było praktykowane również w poprzedniej Radzie. Jeżeli toczyła się sprawa, to
przewodniczący kierował takie pismo do innych organów i rzeczywiście nie
trafiało to na Komisje. Osoba zainteresowana otrzymywała informacje gdzie
pismo zostało skierowane, bo o skardze decyduje treść a nie tytuł. W związku
z tym obydwa działania są poprawne i tu już wiedzą, że takie pismo zostało
wysłane do pani Wnuk i ono jest prawidłowe. Przypomniał, że jak był
przewodniczącym Rady miał kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego, który
sprawdzał tok postępowania w rozpatrywaniu skarg i uznał, że on też jest dobry.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia i poddał pod
głosowanie wniosek radnego Czarnego o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady dotyczącego rozpatrzenia
skargi Państwa Danuty i Mieczysława Wnuk na bezczynność Burmistrza
Gminy Trzebnica: „za” – 5, „przeciw” – 14, „wstrzymał się od głosu” – 1.
Wniosek nie został przyjęty.
(Przewodniczący Rady Jan Darowski nie brał udziału w głosowaniu)
Po głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady przekazał prowadzanie obrad
Przewodniczącemu Rady Janowi Darowskiemu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 5 – projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu:
„za” – 21. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
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Przyjęcie protokołów:
- z XVII sesji Rady Miejskiej.
- z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
- z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Podjęcie uchwały Nr XX/191/08 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu
6. Podjęcie uchwały Nr XX/192/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Trzebnica na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XX/193/08 w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
8. Podjęcie uchwały Nr XX/194/08 w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu wsi Będkowo.
9. Podjęcie Nr XX/195/08 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Marcinowo.
10.Podjęcie Nr XX/196/08 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Cerekwica Gmina Trzebnica.
11.Podjęcie Nr XX/197/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Raszów Gmina Trzebnica.
12.Podjęcie Nr XX/198/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Świątniki Gmina Trzebnica.
13.Podjecie uchwały Nr XX/199/08 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota
uchwalonego Uchwałą Nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica
z dnia 30 października 2003 roku.
14.Podjęcie
uchwały
Nr
XX/200/08
w
sprawie
udzielenia
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy upoważnienia do
wystawienia poleceń wyjazdów służbowych.
15.Podjęcie uchwały Nr XX/201/08 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych
przez Gminę Trzebnica publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach
podstawowych.
16.Podjęcie uchwały Nr XX/202/08 w sprawie utworzenia innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
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form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy Trzebnica.
17.Podjęcie uchwały Nr XX/203/08 w sprawie określenia i trybu
przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
18.Podjęcie uchwały Nr XX/204/08 w sprawie zmian w Uchwale Nr
XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy
Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd
gminy.
19.Podjęcie uchwały Nr XX/205/08 w sprawie zmian w Uchwale Nr
XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych
uczniów z niezamożnych rodzin.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski.
22. Komunikaty.
23. Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 3 i oddał głos
Burmistrzowi Gminy Trzebnica Markowi Długozimie.
Ad.3. Burmistrz poinformował, że ostatnia sesja odbyła się 19 czerwca
2008 r. Następnie przedstawił najważniejsze sprawy jakimi się zajmował :
1. Przygotowaniem projektów uchwał na dzisiejszą sesje
2. Wydał zarządzenia w sprawie:
a) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
niezabudowane grunty komunalne położone w obrębie miasta Trzebnicy
przy ul. Czereśniowej,
b) nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości
niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. Leśnej w Trzebnicy,
c) zmian w budżecie na 2008 rok,
d) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego
niezabudowane grunty komunalne położone w Trzebnicy przy ul
Prusickiej,
e) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na rekultywację składowiska
odpadów w Jaszycach,
f) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na modernizację kompleksu boisk
przy ul. Sportowej w Trzebnicy na potrzeby centrum pobytowego UEFA
EURO 2012,
g) ustalenia ceny za przyjęcie odpadów na składowisko w Marcinowie,
h) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości – działek gruntu,
położonych w obrębie wsi Księginice przy ul. Stawowej,
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i) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym w obrębie wsi Komarówko,
j) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego komunalne
grunty niezabudowane , położone w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej,
k) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na budowę boisk w ramach
programu „ Moje boisko ORLIK 2012 – Etap I „
l) wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działki gruntu,
wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością
Gminy – tereny przy ul. Polnej,
m) nadania numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego położonego
w obrębie wsi Domanowice,
n) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości – działek położonych
w obrębie wsi Księginice przy ul. Sułowskiej,
o) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Trzebnicy w Trzebnicy przy ul. Grota Roweckiego i w Księginicach.
p) zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
q) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej
ul. Piwnicznej,
r) powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
s) powołania komisji celem okazania granic działki składowiska w
Jaszycach, przeznaczonego do składowania odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne,
t) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na budowę boisk w ramach
programu „ Moje boisko ORLIK 2012 – Etap II „,
u) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na budowę łącznika drogowego
między ul. Milicka i Prusicką w Trzebnicy,
v) wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont,
w) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze
2008 rok,
x) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków w Skarszynie,
y) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, komunalny
grunt w Trzebnicy przy ul. Piwnicznej
z) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na dostawę samochodu
przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim,
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aa) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w obrębie
wsi Szczytkowice.
Radny Czternastek poprosił o informację na temat pierwszych przetargów, które
dziś miały miejsce na ul. Czereśniowej.
Z-ca Burmistrza Adam Gubernat poinformował, że sprzedano 5 dziełek na sumę
ok. miliona złotych. Dodał, że na dwie nie było chętnych.
Więcej pytań nie było.
Ad.4. Przewodniczący Rady poddał protokoły z sesji pod głosowanie:
Jako pierwszy głosowano protokół z XVII sesji Rady: „za” – 20, „przeciw” –
0, „wstrzymał się od głosu” – 1.
Kolejny z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się od głosu” – 1.
Ostatni z XIX nadzwyczajnej sesji Rady: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się od głosu” – 1.
Protokoły zostały przyjęte przez Radę Miejską.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XX/191/08 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu. Pytań nie było,
wobec powyższego projekt został poddany pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XX/192/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Trzebnica na 2008 rok wraz z przedstawionymi dwoma autopoprawkami.
Skarbnik Barbara Krokowska omówiła przedłożone autopoprawki. Pierwsza
autopoprawka zawiera m.in. środki na przebudowę chodników a druga została
sporządzona w związku z podjęciem przez RIO uchwały z uwagami
dotyczącymi naszej uchwały, gdzie uwzględnione zostały środki na budowę
chodnika w Głuchowie Górnym. RIO dało nam czas na naprawienie tego błędu
do 15 października br., ponieważ ten chodnik należy do zadań własnych
Powiatu Trzebnickiego a nie Gminy Trzebnica. Następnie omówiła pozostałe
pozycje w autopoprawkach.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Czarny przypomniał, że na Komisji ds. rolnictwa prosił o przedstawienie
preliminarza Święta sadów i dożynek. Otrzymał wystąpienie pani dyrektor
Zespołu Placówek Kultury o środki do pana Burmistrza, a preliminarza nie
otrzymał. Z tego co pani Dyrektor przedłożyła ( brak podpisu pod
dokumentem), wysokość dotacji na dożynki wyniosła 81.330,- złotych.
W planie działalności ZPK nie było zapisanych środków na dożynki.
W przypadku Święta sadów jest tam 100.000,- zł. Jak to się stało, że w całej
działalności ZPK nie zostały zapisane środki na dożynki.
Skarbnik odpowiedziała, że w pierwotnym projekcie budżetu ZPK było
zapotrzebowanie na środki w wysokości powyżej 2 milionów złotych. Kwota ta
została zmniejszona do kwoty 1.400.000 zł. Program został dopasowany do
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tych potrzeb.
Pani Skarbnik następnie odczytała informacje jakie imprezy zostały
uwzględnione na realizację tego planu.
Ustalenia jakie zapadły dotyczyły zadań na które nie było pokrycia w środkach.
Ustalili, że jeżeli pani Dyrektor nie znajdzie sponsora, to w tym momencie będą
rozważać przyznanie takich środków .
Radny Czarny nadmienił, że z tego co tu zostało powiedziane w planie
działalności ZPK nie było pieniędzy na dożynki. Zrozumiał, że te środki miały
być przyznane w późniejszym terminie.
Skarbnik potwierdzała, że tak.
Radny mówił dalej, że to jest dziwna sytuacja, bo art. 27 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi, że podstawą
gospodarki finansowej instytucji jest plan działalności instytucji zatwierdzony
przez dyrektora z zachowaniem wysokości o której mówi art. 28 ust. 3.
Natomiast art. 28 ust. 3 wyraźnie mówi, że istotę rocznej dotacji instytucji
kultury ustala organizator. Z tego co pamięta 27 lub 28 grudnia 2007 r.
organizator czyli gmina, zatwierdziła budżet na 2008 r. w którym ZPK
w Trzebnicy otrzymał dotację w wysokości 1.400.000,- zł. Na podstawie
uchwały budżetowej Dyrektor powinna zatwierdzić plan działalności ZPK.
Jeżeli środków na dożynki nie było, to powinna odpowiednio wcześniej, przed
organizacją dożynek, na podstawie planu kosztów i wydatków wystąpić do
organizatora, czyli do Gminy o takie środki. Przypomniał, że w okresie wakacji
były dwie nadzwyczajne sesje. W związku z powyższym złożył sprzeciw do
protokołu nr XX/08 z dnia 25 września 2008 roku Rady Miejskiej
w Trzebnicy w sprawie zmian w budżecie Gminy z uwagi na roszczenie zasady
określone a art. 36 ustawy o finansach publicznych w Zespole Placówek
Kultury w Trzebnicy, zgodnie z tą zasadą jednostki sektora publicznych, mogą
zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości
wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki. Podziękował i złożył na
ręce prowadzącego oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego
protokółu.
Burmistrz na wstępie powiedział, że radny Czarny nie zawsze ma rację
i przytoczył tu wniosek radnego w sprawie Głuchowa Górnego. Teraz może się
okazać, że też nie ma racji. Plan jest planem , można go przyjąć, ale tak jak jest
w życiu są pewne potrzeby, zadania, pojawiły się imprezy, które według Jego
oceny i oceny pani Dyrektor oraz części radnych należą do imprez kulturalnych.
Dożynki były zaplanowane w budżecie a Oni wprowadzili kwotę nie
ograniczając imprezy. Nie było problemu, że wykreślone zostanie inne zadanie.
Pojawiły się nowe propozycje i uznali, że należy je zrealizować. Wniosek pani
Dyrektor wpłynął w odpowiednim czasie, ale uznali, że po zakończeniu dożynek
i po pełnym rozliczeniu tej imprezy zostanie wpisana kwota. Nie było tak, że
dożynki były wykreślone, dożynki były jako impreza kulturalna a teraz proszą
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Radę o wprowadzenie do budżetu.
Radny Janusz Szydłowski przewodniczący Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego wniósł o 10 minutową przerwę, w trakcie której chce spotkać się
z członkami Komisji w sprawie tego punktu. (Komisja przeszła do sali nr 12)
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutowa przerwę.
Po przerwie prowadzący wznowił obrady i oddał głos przewodniczącemu
Komisji ds. budżetu radnemu Szydłowskiemu.
Radny Szydłowski w imieniu Komisji zaproponował, aby przenieść kwotę
z dożynek na Zespół Placówek Kultury, jeżeli Burmistrz nie wyrazi takiej woli,
to będą głosować tą uchwałę w takiej formie jaka jest.
Burmistrz zgodził się z tą propozycją zmiany formy na dotację dla ZPK.
Powiedział, że nie ma nic przeciw temu i złożył wniosek o przeniesienie
środków w wysokości 81 tysięcy złotych z dożynek na dotację dla ZPK.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw”2, „wstrzymało się od głosu” – 0. Wniosek został przyjęty.
Następnie radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy wraz z autopoprawkami oraz przyjętym wnioskiem: „za” – 18,
„przeciw”- 2, „wstrzymało się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XX/193/08 w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Przewodniczący Rady poinformował, że to jest dość istotny projekt, który
dotyka wszystkich mieszkańców, którzy wnoszą do Burmistrza o umorzenie
bądź rozłożenie na raty należności pieniężnych na podstawie Ordynacji
podatkowej.
Skarbnik wyjaśniła, że w 2005 roku zmieniła się ustawa w kwestii możliwości
rozkładania na raty zaległości pieniężnych. Obecnie o ten zapis będzie
poszerzona nowa uchwała.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XX/194/08 w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
wsi Będkowo.
Przewodniczący Rady poinformował, że teraz przystąpią do pakietu uchwał
mówiących o przystąpieniach do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Projekty te były opiniowane na Komisjach i zostały przyjęte
pozytywnie.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał pierwszy projekt pod
głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie Nr XX/195/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Marcinowo.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt ww. uchwały pod
głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie Nr XX/196/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Cerekwica Gmina Trzebnica.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt ww. uchwały pod
głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie Nr XX/197/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raszów
Gmina Trzebnica.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt ww. uchwały pod
głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie Nr XX/198/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Świątniki
Gmina Trzebnica.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt ww. uchwały pod
głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjecie uchwały Nr XX/199/08 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota uchwalonego
Uchwałą Nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października
2003 roku wraz z autopoprawką.
Naczelnik Joanna Bębenek omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Powiedziała, że podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia się koniecznością
sprostowania ewidentnych omyłek zaistniałych w procedurze tworzenia planu
miejscowego dla wsi Ligota.
Zakresem zmiany planu obejmuje się :
3. ustalenia dotyczące parametrów i lokalizacji dróg publicznych,
4. ustalenia dotyczące lokalizacji terenu usług sportu i rekreacji
oznaczonego w planie symbolem Sp1 – położonego na terenie działek
oznaczonych numerami geodezyjnymi 326/2;326/3;326/4;326/5 AM-1(
działki są własnością osoby prywatnej), na teren o wiodącej funkcji
mieszkalnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oznaczony w planie
symbolem – Mj 4,
3) ustalenia dotyczące lokalizacji terenu o wiodącej funkcji mieszkalnej
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z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oznaczonego w planie symbolem –
Mj 4,–
4) położonego na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 324/1
AM-1, na teren lokalizacji usług sportu i rekreacji oznaczony w planie
symbolem Sp1.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt uchwały
z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XX/200/08 w sprawie udzielenia
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy upoważnienia do
wystawienia poleceń wyjazdów służbowych.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt dotyczy upoważnienia dla
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Adama Marcinko do podpisywania
delegacji służbowych. Zapytał, czy są uwagi do tego projektu.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XX/201/08 w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Trzebnica publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach
podstawowych.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię
Komisji. Zapytał, czy są pytania, uwagi.
Radni nie mieli pytań ani uwag. Prowadzący poddał projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XX/202/08 w sprawie utworzenia innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię
Komisji.
Dyrektor ZAPO Jerzy Trela zreferował pokrótce treść projektu uchwały.
Poinformował, że zostały przejęte dwa Punkty Przedszkolne wchodzące
w strukturę Szkół w Boleścinie i Ujeźdzcu Wielkim.
Radni nie mieli pytań. Prowadzący poddał
projekt
uchwały
pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr XX/203/08 w sprawie określenia i trybu
przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
Radny Mirosław Marzec zaproponował kilka zmian do projektu uchwały:
1) zmienić wiek z 24 na 26 lat;
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2) w §8 pkt 2 podwyższyć stawkę z 300 zł na 500 zł;
3) w §11 wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane do 31 stycznia
każdego roku i do 31 lipca.
4) §11 pkt 4 jest, że do dnia 31 lipca należy złożyć uzupełnienia wniosku
o wyniki sportowe uzyskane w pierwszym półroczu danego roku plus
ewentualnie nowe wnioski, wniósł o uzupełnienie, żeby te zmiany były na
bieżąco nanoszone, żeby była ciągłość.
5) §12 brzmi: w skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli Rady Miejskiej,
propozycja zmiany jest na 2 przedstawicieli Rady Miejskiej;
- 3 przedstawicieli Burmistrza, propozycja zmiany jest na 2 przedstawicieli
Burmistrza; - 1 przedstawiciel Rady Sportu, propozycja zmiany
na 3 przedstawicieli Rady Sportu.
Burmistrz powiedział, że chciałby uporządkować wypowiedź radnego. Jeżeli
chodzi o kwestię wieku z 24 na 26 lat, to sprawa była dyskutowana na Komisji
i Komisja uznała, że pozostajemy przy wieku 24 lat. 26 –letnia osoba, może już
czynnie pracować. Jeżeli chodzi o podwyższenie kwoty z 300 na 500 zł, to
przypomniał, że to nie ma być pensja za zawodowstwo, chociaż w odczuciu
Burmistrza to tak wygląda, bo w drużynie Polonii i Gaudii grają zawodnicy nie
z naszego terenu. Zadaniem Gminy nie jest utrzymywanie zawodowstwa.
Naszym zadaniem jest zrekompensować koszty zawodnikom, a więc dojazdu,
czy przekąsek. Pensje płacą sponsorzy i to jest ich działka. Gmina ma
utrzymywać, sponsorować młodzież a nie drużyny zawodowe.
Burmistrz uznał, że jest to chybiony wniosek. Uważa, że wnioskodawca tego
projektu uchwały jest Rada Sportu działająca przy Burmistrzu i uważa, że
należy to zostawić w takiej formie jak została przedstawiona. Jest to nowa
uchwała i uważa, że przez rok czasu powinna ona funkcjonować w takiej formie
a ewentualnie potem, jeżeli coś wyniknie w trakcie, to Rada może podjąć
zmianę tej uchwały.
Dyrektor ZAPO Jerzy Trela uzupełnił wypowiedź Burmistrza i powiedział, że
jeżeli chodzi o skład tej komisji, to Kluby miały oddelegować swoich
przedstawicieli do tej komisji. Co do terminu, do 31 lipca br., to zgodnie z §2
trzeba zabezpieczyć środki na stypendia. Jeżeli będą przyjmować wnioski, to
zabraknie pieniędzy. Wnioski można przyjmować, ale trzeba będzie zwiększyć
budżet lub dać wtedy, nowemu zawodnikowi, kiedy komuś się wstrzyma
stypendium.
Radny Janusz Pancerz uważa, że część tych poprawek można by spokojnie
przyjąć bez większych konsekwencji i zaproponował, aby wiek 24 lat zmienić
na 26 lat, bo wiek nie ma tu żadnego znaczenia i spokojnie można by tu go
podnieść. Argumentował to w ten sposób, że osoby będące w komisji będą
doskonale wiedziały, czy ta osoba jest pracującym zawodnikiem, czy nie.
Granica 2 lat może dotyczyć studentów, którzy studiują drugi kierunek na
przykład. Podobnie z §8, jeżeli chodzi o podwyższenie z 300 zł na 500 zł.
Uważa, że ramy mogą tu zostać, a ile dostanie zawodnik czy 100, czy 300, to
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już jest późniejsza sprawa. Jeśli chodzi o §12, czyli przedstawicieli Rady
Miejskiej i Burmistrza, to jak będzie jeden przedstawiciel Rady Sportu
w komisji, to nie będzie miał kto powalczyć o tych zawodników. Uważa, że
powinno być ich dwóch. Na zakończenie raz jeszcze dodał, że te poprawki
można by przyjąć.
Dyrektor Trela poinformował zebranych, że stypendia sportowe są za
osiągnięcia sportowe. Muszą być spełnione kryteria i Jego zdaniem nie można
robić tu różnic kwotowych. Zawodnicy grają zespołowo i wszyscy pracują na
wynik. W takim wypadku komisja będzie miała ciężki orzech do zgryzienia
i mogą się zacząć sprawy roszczeniowe.
Radny Marzec powiedział, że jest mu przykro, że Dyrektor nie rozumie
pewnych spraw albo mało konsultacji przeprowadził, bo po każdym meczu
trener punktuje swoich zawodników i to jest podstawa do przyznania
stypendium w odpowiedniej wysokości. Druga sprawa, jeżeli chodzi
o przedstawicieli Rady Sportu, to Burmistrz plus przedstawiciele Rady i tak
dają przewagę głosową, jeżeli by nie chcieli przyznać stypendium.
W tym miejscu radny wyliczył jakie koszty zawodnicy ponoszą a więc : opłaty
za dojazdy do Wrocławia, kremy, balsamy w razie kontuzji oraz jedzenie.
Dyrektor Trela przypomniał, że projekt uchwały był rozesłany do wszystkich
radnych w miesiącu lipcu, z prośbą o ewentualne uwagi i każdy mógł swoje
uwagi przedstawić. Nikt nie wniósł żadnych uwag do projektu uchwały. Dodał,
że do radnego Marca też był projekt wysłany i do tej pory nie wniósł żadnych
uwag ani propozycji zmian.
Radny stwierdził, że dla Niego ważne są Komisję i Rada.
Burmistrz przypomniał, że każdy radny ma prawo uczestniczyć w innej Komisji
jeżeli temat go interesuje a Komisje merytoryczne rozpatrywały ten projekt
uchwały. Argument, że to nie było omawiane na radnego Komisji, to nie jest
żaden argument. Przypomniał, że Gmina przekazuje znaczną kwotę na kluby
w mieście. Prosił, aby się zastanowić, czy Gmina ma utrzymywać zawodowstwo
w mieście, czy mają wspierać młodzież. Stypendium ma być za osiągnięcia
sportowe, przypomniał.
Radny Czternastek nawiązał do wypowiedzi Burmistrza, że otwierają nowy etap
na próbę, bo taka była dyskusja na Komisji, na której temat był omawiany, na
marginesie dodał, że nie jest członkiem tej Komisji, ale wziął udział w jej
posiedzeniu, na próbę podejmują tę uchwałę, bo zaczynają jakby wprowadzać
pewien rodzaj zawodowstwa. Jak tu zostało powiedziane, to chodzi o te dwa
Kluby: Gaudie i Polonie. Nie chodzi wcale w tych stypendiach o szkolenie
młodzieży. Chciałby się dowiedzieć jaka ilość zawodniczek jest z terenu Gminy
Trzebnica. Burmistrz jest odpowiedzialny za naszą młodzież i ona jest
wspierana dość znacznymi środkami. Stanowisko Komisji było takie, że muszą
nastąpić zmiany w trybie szkolenia. Im zależy na tym, żeby młodzież brała
udział w zajęciach sportowych jak najszerzej i żeby ewentualnie ona zasilała te
Kluby. Natomiast zawodowstwo, to tak jak pan Burmistrz powiedział, to jest
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problem sponsorów i kibiców. Działacze powinni się zająć organizacją tych grup
sponsorskich. Przypomniał, że w latach 2006 sponsorzy, trzebniccy
przedsiębiorcy przeznaczali na różnego rodzaju działania ok. 400 tysięcy
złotych. Nie wie jak jest teraz, ale uważa, że nie można mieć pretensji do
Burmistrza, że chce, aby taka uchwała została podjęta, bo to jest coś nowego,
czego nie ma w wielu gminach. Być może są pierwszą Gminą, która podejmuje
taką uchwałę. Wszyscy wiedzą, że to chodzi o zawodników tych dwóch Klubów
i to jeszcze nie mieszkańców Gminy, nie młodzieży trzebnickiej.
Pan Jeżewski członek zarządu, wieloletni trener Gaudii powiedział, że im
głównie chodzi o zawodniczki, które kończą Liceum, idą na studia i muszą
dojeżdżać na treningi. Poinformował, że w ciągu miesiąca zawodniczka musi
przez 22 dni trenować a więc przez 4 dni w tygodniu. I o tym mówili, żeby te
300, czy 500 zł miała na dojazd, żeby to przynajmniej zrekompensować. To
stypendium przeznaczone by było też dla
młodzieży, która się uczy
w gimnazjum, Liceum. Dążą do tego, aby za 2,3 lata zawodniczki były
wyszkolone od podstaw, jeżeli już nie będzie zespołu ligowego.
Radny Czternastek zapytał pana Jeżewskiego, czy jest szansa powrotu
w Liceum klas sportowych, bo wtedy pierwsza faza szkolenia będzie się
odbywała w ramach lekcji i zajęć sportowych w szkole.
Pan Jeżewski odpowiedział, że oni są za tym i chcieliby żeby tak było, ale
pierwsza podstawowa zasadą jest to, że muszą być chętni, żeby takie klasy
powstały.
Radny Czarny odniósł się do uwag radnego Marca i powiedział, że zmiana
wieku z 24 na 26 jest uzasadniona. Zmiana kwoty 300 na 500, to jest kwota do.
Środki na stypendia przyznawane są przez Radę i zwykle robione to jest
wcześniej niż 1 stycznia, więc Komisja stypendialna będzie miała określony
budżet i w ramach tego budżetu będzie się poruszała. Wydaje mu się, że
wniosek 500 zł jest wart poparcia z tego względu, że jest to motywacja dla tych,
którzy grają, którzy mogą zostać w tym Klubie. §9 wyrażanie mówi, że
stypendia przyznawane są jakby dwuetapowo: od dnia 1 stycznia do 30 czerwca
i drugi okres od 1 lipca do 31 grudnia, dlatego uważa, że na ten okres powinny
być powtórnie składne wnioski, czyli do 31 lipca i później rozpatrywane
wszystkie wnioski razem.
Kolejna uwaga radnego Czarnego dotyczyła §14 pkt 2 – stypendium
wstrzymuje się zawodnikowi z jakichkolwiek powodów zaprzestania treningów.
Zapytał, co się stanie jak zawodnik będzie miał kontuzje i nie będzie mógł
startować.
Burmistrz przypominał, że to stypendium ma służyć zawodnikom na dojazdy na
treningi. Przypomniał radnemu, że Gmina nie sponsoruje sportu, to nie jest
zadanie Gminy. To stypendium ma być dla młodzieży uzdolnionej sportowo.
Równie dobrze za chwilę może przyjść do Gminy pan Kijowski, który uczy
tańca w ZPK i też może szukać sponsora, bo oni kupują sukienki, buty i inne
rzeczy i jeszcze muszą jechać na zawody. Prosił, aby się zastanowić, bo Gmina
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Trzebnica łoży kolosalne pieniądze na utrzymanie sportu. Dodał, że Gaudia
korzysta z hali ZAPO, za którą nie płaci a koszty ponosi Gmina w wysokości
5 tysięcy złotych. Zadaniem Gminy nie jest wspieranie II, czy III Ligi, tylko
wspieranie młodzieży. Jeżeli 10 zawodniczek jest z Wrocławia a reszta z okolic
Trzebnicy i jeżeli te dziewczyny chcą grać i traktują to jak hobby, pasje i jeżeli
to zdaniem pana trenera nie jest zawodowstwo, to co to jest? Uważa, że 300 zł
na początek jest wystarczające. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady
o głosowanie w tej wersji jaka została przedstawiona Radzie.
Radny Czarny powiedział, że rozumie, że pan Burmistrz jest wnioskodawcą
tego projektu uchwały i dodał, że każdy klub sportowy działający na terenie
Gminy Trzebnica będzie mógł zgłosić się po stypendium. Czy to będzie Gaudia,
czy to będzie Polonia, czy to będzie Kijowski, czy to będzie LZS. Natomiast
kwota do 500 zł jest w gestii Komisji stypendialnej za wyniki osiągnięte.
Burmistrz zapytał, jak ma się zachować Rada, która uchwalając budżet
w grudniu, gdzie na przykład zakładamy, że jest 10 zawodników w Polonii, to
ile mamy wpisać 50 tysięcy, czy 30 tysięcy w budżecie? Następnie
zaproponował, aby wycofać projekt uchwały z dzisiejszego porządku obrad i po
dopracowaniu szczegółów na Komisji, zostałby on z powrotem przedłożony pod
obrady, na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady powiedział, że w Jego ocenie są to dość istotne poprawki
i w związku z tym ten wniosek będzie głosowany.
Radny Marzec powiedział, że zadaniem Gminy jest nie tylko rozrywka, ale
również sport. Na mecze przychodzą kibice i to dla nich mecz jest rozrywką.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Janusiewicz powiedział, że w Trzebnicy nie ma
żadnego zawodnika, który by grał w II Lidze, są to zawodnicy wyszkoleni na
wsi. Podobna sytuacja jest w Okręgówce, grają tam „Trampkarze” z wiejskich
drużyn. Szkoleni byli od podstaw na wsi, bez pieniędzy jakie ma Trzebnica.
Osiągnęli bardzo wysoki poziom. W tej chwili grają poza Trzebnicą a na mecze
przychodzi 200, 300 a nawet 500 osób. Uważa, że propozycja Burmistrza po
300 zł jest naprawdę super i należy ja przyjąć, bo takie zwlekanie, odkładanie na
później do niczego dobrego nie prowadzi.
Radny Czternastek zaapelował do Burmistrza , aby ten wniosek wycofał i żeby
ten projekt uchwały przyjąć, bo ona jest na ten okres próby potrzebna. Uznał, że
należy ją wprowadzić, przegłosować poprawki i tu ufa radnym, że będą się
kierowali rozsądkiem i te poprawki, które można przyjąć, to je przyjmą, a te
które trzeba odrzucić, odrzucą. Uchwałę przyjmą i niech te kluby mają
możliwość za jakiś czas występowania o stypendia do Burmistrza.
Burmistrz powiedział, że po wypowiedzi radnego wycofuje swój wniosek.
Przypominał, że Gaudia do tej pory otrzymywała dotację w wysokości 50
tysięcy złotych a obecnie otrzymała 80 tysięcy złotych. Polonia otrzymywała
dotacje w wysokości 120 tysięcy a teraz otrzymała 160 tysięcy złotych. Jeżeli
chodzi o LZS-y, to też są wspierane, ale tam nie ma chęci zysku i wyciagnięcia
pieniędzy . Z tego co pamięta LZS-y dostały 5 tysięcy zł.
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Przewodniczący Rady zaapelował o racjonalne zachowanie i przystąpił do
głosowania wniosków.
Radny Janiak przypomniał, że Burmistrz przeznaczył też 20 tysięcy złotych
na zorganizowanie Pucharu Polski w Maratonach Szosowych. Za co serdecznie
podziękował.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosków:
Pierwszy , żeby w §7 pkt 5 zamienić słowo dwadzieścia cztery na
dwadzieścia sześć lat : „za” – 9, „przeciw” – 7, „wstrzymało się od głosu” –
3. Wniosek został przyjęty. ( dwóch radnych nie brało udziału
w głosowaniu)
Drugi wniosek, w §8 pkt 2 , żeby kwotę 300 zł zwiększyć na 500 zł: „za” – 3,
„przeciw” – 13, „wstrzymało się od głosu” – 5. Wniosek upadł.
Trzeci wniosek , w §11 pkt 2 ppkt 1 – wniosek o stypendium powinien zawierać
nazwę klubu, stowarzyszenia , do 31 każdego roku kalendarzowego i do 31
lipca każdego roku: „za” – 6, „przeciw” – 9, „wstrzymało się od głosu” – 6.
Wniosek upadł.
Kolejny czwarty wniosek dot. zmiany § 11 ust. 3, też dotyczył terminu składania
– do 31 lipca i w tej sytuacji jest on bezprzedmiotowy.
Wniosek piąty dot. §12 pkt 2 – w skład Komisji stypendialnej wchodzą:
3 przedstawiciele Rady Miejskiej, 3 przedstawiciele Burmistrza Gminy
Trzebnica i to zastępuje się słowem: 2 przedstawicieli Rady Miejskiej,
2 przedstawicieli Burmistrza Gminy Trzebnica.
Przewodniczący uznał, że głosowanie powinno być oddzielne, bo dotyczy
dwóch innych organów.
Radny Szydłowski zaproponował odnośnie ww. wniosku inną propozycję:
jeżeli są 3 Kluby to – 3 przedstawicieli Rady Miejskiej, 2 przedstawicieli
Burmistrza i 2 przedstawicieli Rady Sportu.
Burmistrz uznał, że to co zostało przez Niego przedstawione to powinno
pozostać. Są tam przedstawiciele 3 Klubów, 3 jest przedstawicieli Burmistrza
i 1 przedstawiciel sportu.
Radny Czarny złożył wniosek formalny o zwiększenie przedstawicieli sportu, bo
to dotyczy środowiska sportowego.
Uważa, że Jego wniosek jest najdalej idący i tylko w punkcie 3 proponuje
rozszerzać do 3 przedstawicieli Rady Sportu pozostałe zapisy uważa, że należy
zostawić bez zmian.
Prowadzący poinformował, że w tej chwili pady trzy wnioski i należy je
wszystkie głosować.
Radny Marzec wycofał swój wniosek i poparł wniosek radnego Czarnego.
Radny Szydłowski również wycofał swój wniosek.
Burmistrz proponuje podtrzymać tą pierwotną wersję: 3, 3 i 1.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Czarnego
o zmianę z 1 przedstawiciela na 3 przedstawicieli Rady Sportu: „za” – 7,
„przeciw” – 9, „wstrzymało się od głosu” – 4. Wniosek upadł. ( 1 osoba nie
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brała udziału w głosowaniu).
W tym stanie rzeczy prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały
Nr XX/203/08 w sprawie określenia i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawienia stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe wraz z jedną przegłosowaną poprawką dotyczącą wieku
z 24 na 26 lat : „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 2.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XX/204/08 w sprawie zmian w Uchwale
Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica
dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na Komisjach
i uzyskał pozytywną opinię.
Radni nie mieli pytań do projektu.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta.
Ad.19. Podjęcie uchwały Nr XX/205/08 w sprawie zmian w Uchwale
Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych
uczniów z niezamożnych rodzin.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt również był omawiany na
Komisjach i uzyskał pozytywną opinię.
Radni nie mieli pytań do projektu.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 21,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta.
Ad.20. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady powiedział, że na ostatniej sesji interpelację złożył radny
Mirosław Marzec. Odpowiedź wpłynęła do biura Rady i rozumie, że radny też ją
otrzymał. Radny skinął głową, że tak.
Ad.21. Wolne wnioski.
Radny Zbigniew Pasiecznik zapytał, jaka jest różnica prawna pomiędzy Studium
Zagospodarowania Przestrzennego a planem zagospodarowania przestrzennego?
Naczelnik Joanna Bębenek powiedziała, że różnica jest zasadnicza, Studium nie
jest aktem prawa miejscowego a plan zagospodarowania jest.
Radny Czarny powiedział, że ma wnioski, pierwszy dotyczył zamieszczenia |
w kolejnych porządkach obrad punktu, zaraz po wystąpieniu Burmistrza,:
wystąpienie zaproszonych gości. Z tego co wie, sołtysi są zapraszani na sesje
i powinni mieć możliwość wypowiedzi, zgodnie ze Statutem, jeżeli jest
zaproszony, to taki punkt powinien być w porządku obrad.
Drugi wniosek dot. 23 września br. gdzie w ZPK odbyło się spotkanie pana
Burmistrza z sołtysami, na które pan Burmistrz nie dotarł oznajmił radny.
W związku z tym, że radny uczestniczył w tym spotkaniu, informuje, że zostały
złożone wnioski, uwagi do pana Burmistrza i wszystkie wnioski złożone do
Burmistrza, do Wydziału Technicznego w sprawach bieżących wsi, które nie
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zostały załatwione w 2008 r. a zostały pozytywnie rozpatrzone, prosił
o przekazanie ich do Komisji ds. Rolnictwa, z tego względu, że zaczną
pracować nad budżetem 2009 r.
Następnie radny podziękował za
wysłuchanie.
Przewodniczący Rady poinformował, że zawsze jak są goście zapraszani i chcą
zabrać głos, to nigdy im nie odmawia.
Burmistrz odniósł się do spotkania, które się odbyło i powiedział, że nie On
zapraszał sołtysów tylko organizowała spotkanie pani Dyrektor Zespołu
Placówek Kultury. Tematem spotkania miało być posumowaniem dożynek.
Dodał, że radny nie był zaproszony, tylko się wprosił.
Burmistrz powiedział, że na spotkania, gdzie jest zapraszany stara się być.
Następnie poprosił panią Łucję Kołodziejczyk, aby przedstawiła zebranym co
było tematem tego spotkania.
Pani Łucja Kołodziejczyk powiedziała, że spotkanie z sołtysami było jak co
roku. W tym roku wzbogacone zostało prezentację medialną. Szeroko został
omówiony konkurs dożynkowy. Jak mówiono, to nigdy w Gminie Trzebnica nie
było takiej oprawy artystycznej zbudowanej przez wieś. Natomiast jak
w każdym konkursie są ci co wygrywają i ci co przegrywają. Sołtysi złożyli
swoje wnioski na przyszłość do tego, jak ma wyglądać komisja i czy to ma być
taki sam konkurs, jeżeli chodzi o ilość wieńców. Sołtysi uważają, że organizator
a więc wieś gdzie się odbywają dożynki, powinna otrzymać taką szczególną
kwotę 3 tysięcy złotych, natomiast podział pozostałych środków powinien
nastąpić równomiernie na każdą wieś, przy wyróżnieniu artystycznym
poszczególnych wieńców bądź kramików i uhonorowanie ich jakimś pucharem.
Takie wnioski złożono w trakcie zebrania sołtysów. Wyszli też z propozycją,
wnioskiem podwyższenia diety sołeckiej z 150 zł na 500 zł, ale to już nie
działka ZPK. Celem spotkania było omówienie działań kulturalnych w związku
z dożynkami gminnymi.
Natomiast pozostałe kwestie Pani Kołodziejczyk nie może przedstawiać ani
analizować ponieważ one nie dotyczyły zakresu obowiązków jaki ma
przypisany.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienia.
Radny Marzec powiedział, że zarzuca mu się, że za dużo pyta a On jest
zmobilizowany przez swoich wyborców i będzie pytał. Przygotowuje kolejne
pytania, które odczyta i przedłoży na kolejnej sesji.
Burmistrz powiedział, że poruszył sprawę radnego Czarnego, że nie był
zaproszony na to spotkanie tylko się wprosił, bo skoro pani Dyrektor wysyła
imienne zaproszenia dla sołtysów, to powinno być w dobrym zwyczaju nie
wpraszanie się bez zaproszenia. Był na tym spotkaniu i poruszał tematy, które
nie były w porządku tego spotkania. To, że radny interesuje się wsią, to bardzo
Go cieszy, tylko, żeby jeszcze coś z tego było.
Odnośnie wypowiedzi radnego Marca powiedział, że do dziś nie ukazały się
pytania radnego w gazecie. Zdaniem Burmistrz zabiera tylko czas pracownikom,
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którzy muszą przygotować odpowiedzi zamiast załatwić interesantów.
Radny Wędlik poinformował, że nie otrzymał zaproszenia na to spotkanie.
Pani Kołodziejczyk odpowiedziała, że decyzja o spotkaniu zapadła pod koniec
tygodnia i zaproszenia były przekazywane drogą telefoniczną. Do pana Wędlika
nie mogła się dodzwonić. Na przyszłość będzie wysyłała dodatkowo ekspresem
takie zaproszenia.
Radna Lecyk Małgorzata złożyła kolejną prośbę o spotkanie sołtysów
z Burmistrzem. Myśli, że członkowie Komisji ds. Rolnictwa pamiętają jak na
jednym ze spotkań w maju, czy czerwcu prosiła o takie spotkanie robocze ze
sołtysami. O takie spotkanie prosiła w lipcu bądź w sierpniu. Chodzi o spotkanie
robocze jeszcze przed składaniem wniosków do budżetu na 2009 r.
Zaproponowała przybliżony termin na 7 października br. jeśli panu
Burmistrzowi odpowiada. Sołtysi proszą o takie spotkanie.
Burmistrz odpowiedział, że nie miał sygnałów od sołtysów a na Komisji
powiedział wyraźnie, że jest okres wakacji, jest okres zbiorów, są określone
imprezy i po tym czasie zostanie zorganizowane spotkanie ze sołtysami. Prosił,
aby wyznaczenie terminu pozostawić Jemu.
Radna raz jeszcze powtórzyła prośbę o zorganizowanie takiego spotkania.
Burmistrz odpowiedział, że zrobi takie spotkanie w terminie dogodnym dla
wszystkich.
Przewodniczący Rady powiedział, że pan Burmistrz złożył deklaracje i temat
uważa za wyczerpany.
Radny Czarny zaznaczył, że w ZPK był przypadkiem, chodziło mu o zmiany
w budżecie. Dowiedział się od pani Dyrektor, że jest spotkanie i to spotkanie
jest otwarte, więc z tego skorzystał.
Ad.22. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że wczoraj na Jego ręce wpłynęły
dokumenty w wyniku których ukonstytuował się Klub radnych Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwości. Członkami tego Klubu zostali pan Adam
Marcinko – przewodniczący, pan Mariusz Czarny – sekretarz, pan Zenon Janiak
– członek, Pani Małgorzata Lecyk – członek i pan Janusz Szydłowski – członek.
Radny Janusz Pancerz zakomunikował, że w dniu jutrzejszym o godzinie 10:00
zapraszają wszystkich na Stadion Sportowy na mecz sześciolatków, czyli
Turniej przedszkolaków, którym Państwo ufundowaliście stroje. Miło by było,
żeby radni te stroje zobaczyli.
Nikt więcej nie zgłaszał chęci przekazania komunikatu.
Ad. 23. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim i powiedział cyt.: że porządek
obrad został wyczerpany i zamyka XX sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy. Tymi
słowami zamknął obrady o godz. 15:15.
Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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