P R O T O K Ó Ł Nr XXII/08
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 27 listopada 2008 roku.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Wniosek złożony przez radnego Mariusza Czarnego stanowi załącznik nr 2
niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 3 do nr 22.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 12:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 21.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXII sesję Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panią i panów
radnych, pana Burmistrza Marka Długozimę, zastępców: Jedwigę Janiszewską i
Adama Gubernata, naczelników, panią Skarbnik, kierowników jednostek
organizacyjnych, przybyłych sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej i zgromadzoną
publiczność.
Następnie powiedział, że do przedstawionego porządku obrad nie wpłynęły żadne
zmiany, niemniej jednak z uwagi na to, że na sesji nadzwyczajnej były podjęte dwie
uchwały, a porządek obrad na tą sesję radni otrzymali wcześnie to zmieni się
numeracja projektów uchwał. Polega ona na tym, że pierwszy projekt uchwały będzie
miał nr XXII/208/08, a nie nr XXII/207/08 jak było podane w porządku obrad.
Kolejne numery uchwał zmienią się analogicznie. Następnie Przewodniczący poddał
tą zmianę porządku obrad pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad 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 XX sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XXII/208/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr XXII/209/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały Nr XXII/210/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
umowy o współpracy partnerskiej z miastem Kitzingen
w Niemczech.
8. Podjęcie uchwały Nr XXII/211/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
umowy o współpracy partnerskiej z miastem Winniki na Ukrainie.
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9. Podjęcie uchwały Nr XXII/212/08 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i
Gminy Trzebnica z dnia 29 grudnia 1997 roku nr XXXIII/274/97 w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Budżetowy Gospodarki
Mieszkaniowej” w Trzebnicy.
10.Podjęcie uchwały Nr XXII/213/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżnianych zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11.Podjęcie uchwały Nr XXII/214/08 w sprawie likwidacji drogi gminnej na
działce nr 48/1 AM-21 w Trzebnicy. Podjęcie uchwały Nr XXII/215/08 w
sprawie likwidacji drogi gminnej na części działki nr 71/3 AM-13
przylegającej do działek 78, 60/1,61/1 AM-13 w Trzebnicy.
12.Podjęcie uchwały Nr XXII/215/08 w sprawie likwidacji drogi gminnej na
części działek nr 71/3 AM-13 przylegającej do działek 78, 60/1, 61/1 AM-13 w
Trzebnicy.
13.Podjęcie uchwały Nr XXII/216/08 w sprawie zaliczenia części drogi
wojewódzkiej nr 340 do kategorii dróg gminnych.
14.Podjęcie uchwały Nr XXII/217/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Blizocin
Gmina Trzebnica.
15.Podjęcie uchwały Nr XXII/218/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Kuźniczysko Gmina Trzebnica.
16.Podjęcie uchwały Nr XXII/219/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Skoroszów Gmina Trzebnica.
17.Podjęcie uchwały Nr XXII/220/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Skarszyn
Gmina Trzebnica.
18.Podjęcie uchwały Nr XXII/221/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno
Gmina Trzebnica.
19.Podjęcie uchwały Nr XXII/222/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Głuchów
Górny Gmina Trzebnica.
20.Podjęcie uchwały Nr XXII/223/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Boleścin
Gmina Trzebnica.
21.Podjęcie uchwały Nr XXII/224/08 w sprawie wyboru sołtysów
w sołectwach Piersno i Skarszyn.
22.Podjęcie uchwały Nr XXII/225/08 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Trzebnica publicznych
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przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
23.Podjęcie uchwały Nr XXII/226/08 w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.
24.Podjęcie uchwały Nr XXII/227/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
25.Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonanego planu
pracy za rok 2008.
26.Interpelacje i zapytania.
27.Wolne wnioski.
28.Komunikaty.
29.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do pkt. 3 i oddał głos Burmistrzowi
Gminy Trzebnica Markowi Długozimie.
Ad.3. Burmistrz poinformował, że ostatnia sesja odbyła się 25 września 2008
roku. Następnie przedstawił najważniejsze sprawy jakimi się zajmował od tego
czasu:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesję
2. Wydanie zarządzeń w sprawie:
a) zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica,
b) dokonania bezprzetargowej sprzedaży, na własność, dotychczasowym
współużytkownikom wieczystym gruntu zabudowanego, położonego w
obrębie miasta Trzebnica, przy ul. Ks. Bochenka,
c) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2008 rok,
d) rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w nieruchomości położonej w
obrębie wsi Księginice,
e) sprzedaży na własność, w formie przetargu ograniczonego gruntu
komunalnego położonego w obrębie miasta Trzebnicy w obrębie ul.
Chrobrego,
f) sprzedaży na własność, w formie przetargu ograniczonego gruntu
komunalnego położonego w obrębie miasta Trzebnicy w obrębie ul.
Piaskowskiego,
g) w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebnica,
gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie miasta Trzebnica – ulica
Wałowa,
h) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na budowę kompleksu basenowego przy
` ul. Leśnej w Trzebnicy,
i) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz
powołania komisji przetargowej na rewitalizację płyty Rynku w
Trzebnicy,
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j) rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w nieruchomości położonej w obrębie
wsi Koniowo,
k) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2008 rok,
l) nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebnica, gruntów Skarbu
Państwa – położonych w rejonie ulicy Oleśnickiej i Czereśniowej,
m) nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebnica, gruntów Skarbu
Państwa – położonych w miejscowości Skarszyn,
n) nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości na terenie miasta
Trzebnicy przy ul. Kolejowej i Taczowie Wielkim,
o) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz
powołanie komisji przetargowej na eksploatacje sieci wodno –
kanalizacyjnej
na terenie miasta i gminy Trzebnica,
p) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwierzęcych i ich części,
q) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości przy ul. B.
Chrobrego w Trzebnicy,
r) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz
powołanie komisji przetargowej na opracowanie projektu budowlanego
na
ul. Leśną i Korczaka – deptak i droga.
Burmistrz poinformował jeszcze, że Gmina pozyskała nieodpłatnie grunty przy ul.
Czereśniowej od Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu. Ponadto w dniu
wczorajszym podpisany został akt notarialny z Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego, który przekazał Gminie Trzebnica dworzec kolejowy i otoczenie
całego dworca. Pozwoli to na zabezpieczenie poczekalni i w początkowej fazie
uruchomienie całej infrastruktury, która będzie miała służyć przewozom kolejowym.
Radny Czesław Czternastek zapytał o ul. Czereśniową bo w prasie przeczytał, że
udało się pozyskać 12 ha, a pamięta że Gmina starała się kupić większy areał. Radny
zapytał jaka jest rzeczywista powierzchnia terenu przekazanego nieodpłatnie Gminie
Trzebnica?
Burmistrz odpowiedział, że teren Czereśniowej został podzielony na dwie części.
Każda z części ma powierzchnię około 8 ha, dodatkową powierzchnią są jeszcze
drogi. Gmina trzebnica przejęła jedną część i właśnie te drogi co daje łączną 12 ha.
Więcej pytań nie było.
Ad.4. Przewodniczący Rady poddał protokół z XX sesji Rady pod głosowanie:
„za” - 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXII/208/08 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był wielokrotnie omawiany i został
przyjęty przez komisje ale zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.
Radny Czesław Czternastek zapytał czy ta uchwała nie został już podjęty na ostatniej
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sesji nadzwyczajnej?
Burmistrz odpowiedziała, że nie. A Uchwała podjęta na sesji nadzwyczajnej
dotyczyła innej materii.
Radny Mariusz Czarny zaproponował wprowadzenie do projektu uchwały trzy
dodatkowe zapisy. Dodanie §2 i §3 oraz zmianę w §1. §2 i §3 miałyby brzmieć:
§2 Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę do tworzenia budżetu na lata
2009 – 2015.
§3 Wieloletni Program Inwestycyjny jest planem toczącym podlegającym ocenie i
aktualizacji w zakresie rzeczowym, terminowym i finansowym.
W §1 wpisać słowo „przyjmuje się” zamiast słowa „zmienia się” Wieloletni Program
Inwestycyjny Gminy Trzebnica na lata 2009 – 2015.
Ostatnim zapisem miałby być zapis, iż uchyla się uchwałę z poprzedniej sesji 2006 w
sprawie zmiany uchwały.
Radny Czarny powiedział, że te zapisy związane są z przekazanym przez niego
wnioskiem, który składa na ręce Rady (wniosek stanowi załącznik nr 2 niniejszego
protokołu) w sprawie wprowadzenia zadania na lata 2009 – 2015, pn.
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji trzebnickiej
(dofinansowanie z Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko). Radny powiedział, że przedłożył możliwy scenariusz realizacji tego
programu. Wynika to z dwóch zasad. Po pierwsze z tego, że środki z Unii
Europejskiej są możliwe do pozyskania do roku 2015. Jednym z programów jest
program Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.
zrównoważonej liczby mieszkańców. Drugim dokumentem jest Rozporządzenie
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2005 roku, który ustanowił aglomerację
trzebnicką, w której skład wchodzą następujące miejscowości: Małuszyn, Nowy
Dwór, Kobylice, Księginice, Jaszyce, Cerekwica, Ligota, Masłów, Sulisławice,
Świątniki, Raszów oraz Trzebnica. Gmina Trzebnica chcąc aplikować o środki winna
mieć tzw. studium wykonalności, które w tym wniosku zostało wpisane na 2009 rok
w kwocie 500 000 zł. W pozostałych latach jest kwestia wykonania projektów na
podstawie studium wykonalności i przyjęcia do programu poszczególnych
miejscowości. Cały program został wyszacowany na kwotę 100 000 000 zł, z czego
możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych wynosi 75%. Radny
Czarny powiedział, że przedstawiony wniosek ma wpływ tylko na budżet na 2009
rok w kwocie 500 000 zł. Pozostałe propozycję mogą ulec weryfikacji po
opracowaniu studium wykonalności. Radny prosi o przyjęcie jego wniosku ze
względu na to, że w większości wiosek nie ma kanalizacji i warto do 2015 roku
podjąć działania aby ta kanalizacja powstała.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że na jednej z komisji rozmawiał na ten temat i
proponował zajęcie się wodą. Radny Marzec powiedział, że jeśli nic nie zrobimy z
wodą to w 2015 roku cena wody wzroście o 500%. Zmusi nas do tego Unia
Europejski gdyż nasza woda nie spełnia ich norm. Radny uważa iż jest to bardzo
ważna sprawa i należy się nad tym zastanowić.
Burmistrz Długozima powiedział, że ten temat był przerobiony na komisjach bo
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radny Czarny na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i na
Komisji ds. Rolnictwa ten wniosek stawiał. Wszystkie komisje głosowały przeciw
wnioskowi radnego Czarnego. Ponadto Burmistrz powiedział, że w nowym budżecie
są ujęte środki na modernizację kanalizacji wodno – ściekowej i na modernizację
uzdatniania wody. Natomiast z ta aglomeracją nie jest tak do końca jak radny mówi
bo Trzebnica nie liczy tych 15 tys. zrównoważonej liczby mieszkańców. Burmistrz
przypomniał to co już mówił, a mianowicie, że przy nowym budżecie będzie nowy
Wieloletni Program Inwestycyjny. Na grudniowych komisjach będzie można
szczegółowo omówić zadania, które powinna Gmina w pierwszej kolejności
typować. Burmistrz Długozima podkreślił, że od problemu nie ucieka bo sprawa
kanalizacji, zwłaszcza na terenach wiejskich jest bardzo ważna i traktuje ją bardzo
priorytetowo. Budowana jest oczyszczalnia ścieków w Skarszynie, niedługo będzie
budowana oczyszczalnia ścieków w Ujeźdźcu. W związku z tym nie jest tak, że nic
nie robi się w sprawie kanalizacji tylko zawsze należy mieć na uwadze źródło
finansowania. To za poważny problem aby tu i teraz podejmować tak poważne
działania. Burmistrz zaproponował przełożenie tego tematu na kolejną sesję.
Radny Czesław Czternastek złożył formalny wniosek by wniosek radnego Czarnego
skierować do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i do
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego aby dwie komisje wraz z Panem
Burmistrzem i jego pracownikami popracowały nad tym co rzeczywiście można by w
takim planie wieloletnim do 2015 roku ująć.
Dodatkowo radny Czternastek ustosunkował się do wypowiedzi radnego Mirosława
Marca o katastrofalnym stanie wody w Gminie Trzebnica. Radny Czternastek
powiedział, że nie jest tak jak mówi radny Marzec i niepotrzebnie straszeni są ludzi.
Radny Czternastek poprosił aby na posiedzenia komisji zaprosić przedstawicieli
trzebnickiego sanepidu by poinformowali o swoich wynikach badań odnośnie wody.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że jego zdaniem Polska ma inne normy niż
Unia Europejska i aby dojść do europejskich norm musimy coś zacząć robić.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Marcinko powiedział, że faktycznie nie jest tak jak
mówi radny Mirosław Marzec i woda spełnia polskie normy.
Przewodniczący Rady Jan Darowski zapytał radnego Mariusza Czarnego czy
podtrzymuje swój wniosek.
Radny Czarny potwierdził, że podtrzymuje.
W związku z tym Przewodniczący poddał wniosek radnego Mariusza Czarnego pod
głosowanie: „za” - 2, „przeciw” - 15, „wstrzymał się” - 4. Wniosek upadł.
Następnie Przewodniczący zapytał radnego Czternastka czy podtrzymuje swój
wniosek.
Radny Czternastek odpowiedział, że również podtrzymuje.
W związku z tym Przewodniczący poddał wniosek formalny radnego Czesława
Czternastka pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” - 2, „wstrzymał się” - 1.
Wniosek został przyjęty.
Radny Mariusz Czarny poprosił o udzielenie informacji dotyczącej poz. 11
załącznika do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
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Gminy Trzebnica dotyczącą budowy kompleksu basenowego przy ul. Leśnej. Radny
zapytał czy spełnia on wymagania UEFA dotyczące centrów pobytowych w zakresie
infrastruktury wypoczynkowej?
Burmistrz Marek Długozima odpowiedział, że jest to pytanie dziwne ponieważ
kompleks basenowy nie ma nic wspólnego z wymaganiami UEFA. Kompleks
basenowy ma tylko zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Radny Mirosław Marzec zapytał czy przy budowie centrum pobytowego nie ma
określonego wymogu, że basen musi spełniać jakieś warunki.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiego wymogu. Koncepcja budowy basenu
powstała wcześniej niż centrum pobytowego. Basen będzie zlokalizowany vis-a-vis
hotelu pobytowego i to niewątpliwie będzie atutem.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że ma przed sobą wymogi UAFA dotyczące
centrów pobytowych i z tego wynika, że hotele pobytowe powinny dysponować
infrastrukturą wypoczynkową np. basen, bilard itp. Hotele powinny również
oferować możliwość organizacji biur i sal konferencyjnych. Radny powiedział, że w
odpowiedzi na interpelację, którą otrzymał wynika, że gmina angażuje się w
infrastrukturę treningową wraz z zapleczem szatniowym, sanitarnym i
konferencyjnym na co proponuje Burmistrz przeznaczenie środków z budżetu Gminy
Trzebnica. Radny Mariusz Czarny złożył wniosek formalny aby w pkt. 11 załącznika
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Trzebnica środki własne zmniejszyć do kwoty 15 000 000 zł, natomiast pozostałe
17 000 000 zł wpisać jako środki zewnętrzne. Radny uzasadnił, że do czasu kiedy nie
dowiemy się czy nie finansujemy komuś działalności warto taki wniosek przyjąć.
Burmistrz oznajmił, że radny czarny nie ma racji, a wymogi stawiane przez UEFA
zostały skrupulatnie przeanalizowane w najmniejszym szczególe. Burmistrz jeszcze
raz podkreślił, że nie ma wymogu budowy basenu, a hotel buduje prywatny
właściciel, który jest dokładnie zorientowany co do wymogów stawianych przez
UEFA.
Radny Janusz Pancerz powiedział, że z projektem hotelu zapoznał się dość
szczegółowo i uspokajał radnego Mariusza Czarnego gdyż w hotelu będzie wszystko
co jest potrzebne do takiego miejsca pobytowego dla zespołów m. in. z odnową
biologiczną, z salami konferencyjnymi.
Radny Czarny powiedział, że martwi się o koszty utrzymania basenu jeżeli będzie
konkurencja w postaci odnowy biologicznej również w hotelu. Radny zastanawia się
nad sensem budowy dużego basenu. Powiedział, że jeśli jest potrzebny to można go
zbudować ale niech ktoś się jeszcze dołoży do tej budowy.
Burmistrz Marek Długozima kontrując wypowiedź radnego przeczytał fragment
odpowiedzi na interpelację udzielonej radnemu Czarnemu: U podstaw mojego
sukcesu wyborczego legł program wyborczy, który przewidywał m. in. budowę basenu
krytego. Społeczeństwo Gminy Trzebnica powierzając mi urząd Burmistrza poparło
tym samym proponowany przeze mnie program wyborczy. Przebijający się w Pana
pytaniu sarkazm jest nie ma miejsc, gdyż projektowany kompleks nie będzie służył
zaspokojeniu moich ambicji lecz społeczeństwu Gminy Trzebnica, w tym także
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dzieciom naszych szkół, które obecnie wyjeżdżają do Brzegu, Oleśnicy czy Wrocławia,
aby móc korzystać z kąpieli. Kto dzisiaj jest przeciwko budowie basenu jest przeciwko
rozwojowi kultury fizycznej i poprawie zdrowia naszych dzieci. Budowa kompleksu
basenowego przyczyni się także do rozwoju ruchu turystycznego.
Jakie naprawdę poniesie Gmina Trzebnica nakłady na realizację tej inwestycji będzie
dopiero wiadomo po przeprowadzeniu przetargu i rozstrzygnięciu naboru wniosków o
dofinansowanie w ramach RPO.”
Radny Czarny powiedział, że ma przed sobą program wyborczy Burmistrza
Długozimy, gdzie w pkt. 1 jest mowa o 100 000 000 zł dla Trzebnicy w latach 2007 –
2013 na rozwój infrastruktury. Radnemu Czarnemu chodzi o to aby basen też mógł
być częściowo finansowany z pieniędzy prywatnych.
Przewodniczący Rady powiedział, że partnerstwo publiczno – prywatne jest trudne i
jest to de facto martwa ustawa, trzeba być wielkim ryzykantem aby się na to
zdecydować.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariusza Czarnego
dotyczący pkt. 11 załącznika do Wieloletniego programu Inwestycyjnego Gminy
Trzebnica: „za” - 1, „przeciw” - 17, „wstrzymał się” - 3. Wniosek upadł.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” - 20,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXII/209/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 r.
Przewodniczący powiedział, że wpłynęła autopoprawka do tego projektu uchwały w
związku z czy oddał głos Pani Skarbnik.
Skarbnik Barbara Krokowska przedstawiła autopoprawkę zgłoszoną do zmian w
budżecie. Wyjaśniła, że zmniejszenia i zwiększenia dochodów wynikają z pism
Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu bądź zwiększeniu dofinansowań i dotacji
celowych. Oprócz tych zmian wprowadzone zostanie jako wydatek inwestycyjny
wykonanie tablicy informacyjnej do holu Urzędu. W dziale bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciw pożarowa - zwiększenie środków, które pozwolą na
wykonanie instalacji elektrycznej i ogrzewania w jednej z remiz, w której
przechowywany jest beczkowóz. W dziele oświata i wychowanie dowożenie uczniów
do szkół – niezbędne są środki na szkolenie pracowników ze względu na zmianę
ustawy. Zmiany dotyczące pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej
wynikają z przedłożonych wcześniej pism. W dziele gospodarka komunalna i
ochrona środowiska – wydatki inwestycyjne na zakup ciągnika do przewozu
odpadów oraz oprzyrządowania do pojazdów na składowisko odpadów w
Marcinowie. W dziele kultura fizyczna i sport – stypendia dla sportowców oraz
wydatki inwestycyjne na urządzenie placu zabaw w Brzykowie. Następnie Pani
Skarbnik poprosiła o ewentualne pytania.
Radny Czesław Czternastek zapytał czy ceny chodników zmieniły się za sprawą
przetargów?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak i kwoty zostały dostosowane do kwot przetargu.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że na komisji złożył zapytanie w sprawie
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wydatków dotyczących dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne i gminne, a konkretnie
chodziło o wykaz usług, które Gmina chce zakupić.
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny odpowiedział, że w zakres tych prac wchodzi:
-remont krawężnika przy ul. Armii Krajowej, 170 mb – 11 000 zł
-remont dróg gminnych gruntowych (dostawa tłucznia+plantowanie – po dwa
zestawy dla miejscowości Raszów, Węgrzynów, Koniowo, Kobylice, Księginice,
Masłowiec, Będkowo,Ujeździec Mały), 14 zestawów – 30 460 zł
-remont schodów w ciągu komunikacyjnym ul. Wałowa Słoneczna – 50 000 zł
-uzupełnienie ubytków w jezdni masą asfaltową, 150 m2 – 16 000zł
-remont odwodnienia w Nowym Dworze – 14 540 zł
-wymiana oznakowania pionowego, 23 szt. – 10 000 zł
-remont mostku na drodze Małuszyn-Księginice – 15 000 zł
-remont studzienek burzowych 2 szt + odwodnienie liniowe ul. Głowackiego –
10 000 zł
Łączna kwota na te zadania wynosi 157 000 zł.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką:
„za” - 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXII/210/08 w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Kitzingen
w Niemczech.
Przewodniczący powiedział, że jest to jak gdyby finalizacja trwającej od pewnego
czasu współpracy partnerskiej z tym miastem.
Radny Mariusz Czarny zapytał czy projekt takiej umowy został zaakceptowany przez
stronę niemiecką?
Burmistrz odpowiedział, że tak. Rada z Kitzingen przyjęła jednogłośnie uchwałę o
współpracy.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXII/211/08 w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Winniki na Ukrainie.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała jest intencjonalnie zbieżna z
poprzednią uchwałą.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXII/212/08 w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 29 grudnia 1997 roku nr XXXIII/274/97 w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Budżetowy Gospodarki
Mieszkaniowej” w Trzebnicy.
Przewodniczący wyjaśnił, iż uchwała ta ma związek z przejęciem przez Zakład
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Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej zadań związanych ze składowaniem śmieci.
Przewodniczący powiedział, że projekt tej uchwały również był opiniowany na
odpowiednich komisjach ale poprosił o pytania jeśli takie są.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 1,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXII/213/08 w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianych
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przewodniczący Darowski powiedział, że ta uchwała określa stawki maksymalne i że
była ona szczegółowo analizowana na komisjach, a ponadto zawiera obszerne
uzasadnienie ale jeśli są dodatkowe pytania to Przewodniczący poprosił o ich
zadanie.
Radny Mariusz Czarny złożył wniosek formalny aby zmienić brzmienie §1 pkt.1
ppkt. 1 na: odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości w
granicach miasta i gminy Trzebnica - 85 zł/m3.
Radny uzasadnił swój wniosek tym, że stawki stosowane przez firmy wywożące po
uwzględnieniu zwrotu do maksymalnej kwoty zyskają na tym prawie 50%.
Burmistrz Długozima powiedział, że taki wniosek radny Czarny stawiał już na
komisjach ale ponownie został odrzucony przez wszystkie komisje. Burmistrz jako
uzasadnienie podał tylko przykład Obornik Śląskich gdzie została przyjęta stawka
105zł/m3 więc przyjęcie 95 zł/m3 dla tereny Gminy Trzebnica nie jest stawką
wygórowaną. Poza tym kwota 95 zł/m3 nie dotyczy bezpośrednio osób, które będą
miały podpisane umowy na wywóz śmieci, a tych, którzy nie będą chcieli podpisać
takiej umowy i będą je wywozić np. do lasu. W takim wypadku Gmina będzie za nich
sprzątać, a oni będą płacić stawkę maksymalną. Gmina Trzebnica chce i iść pro
ekologicznie ja i pro wychowawczo. Dlatego nie można obniżyć stawki do 85 zł/m3
bo wtedy będzie bardziej opłacało wywieść śmieci do lasu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Mariusza
Czarnego: „za” - 1, „przeciw” -19, „wstrzymał się” - 1. Wniosek upadł.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” - 20,
„przeciw” - 1, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXII/214/08 w sprawie likwidacji drogi gminnej
na działce nr 48/1 AM-21 w Trzebnicy. Podjęcie uchwały Nr XXII/215/08 w sprawie
likwidacji drogi gminnej na części działki nr 71/3 AM-13 przylegającej do działek
78, 60/1,61/1 AM-13 w Trzebnicy.
Przewodniczący powiedział, że uchwała ta również była szczegółowo omawiana ale
jeśli są jakieś pytania to poprosił o ich zadania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod g losowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXII/215/08 w sprawie likwidacji drogi gminnej
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na części działek nr 71/3 AM-13 przylegającej do działek 78, 60/1, 61/1 AM-13 w
Trzebnicy.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXII/216/08 w sprawie zaliczenia części drogi
wojewódzkiej nr 340 do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Darowski oznajmił, że kolejne projekty uchwał od nr 13 do 20 wg
porządku obrad dotyczą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości. Powiedział
również, że jeśli radni mają pytania do któregoś z projektów tych uchwał to prosi aby
zadali je teraz.
Pytań nie było.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXII/217/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Blizocin Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXII/218/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Kuźniczysko Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XXII/219/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Skoroszów Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr XXII/220/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Skarszyn Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XXII/221/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Piersno Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.19. Podjęcie uchwały Nr XXII/222/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Głuchów Górny Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr XXII/223/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi
Boleścin Gmina Trzebnica.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały Nr XXII/224/08 w sprawie wyboru sołtysów
w sołectwach Piersno i Skarszyn.
Przewodniczący wyjaśni, iż konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z faktu
złożenia rezygnacji przez sołtysów wymienionych miejscowości. W związku z czym
Rada jest zobligowana do wyznaczenia terminu wyborów w tych sołectwach.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały Nr XXII/225/08 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Trzebnica publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
Przewodniczący wyjaśnił, że ta uchwała ma charakter formalno – prawny z tego
tytułu, że zmieniła się linia interpretacyjne nadzoru. Poprzednio był zapis, że uchwała
wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, a
powinien być zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0 . Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały Nr XXII/226/08 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.
Przewodniczący wyjaśnił, iż konieczność takiej uchwały wynika z tego, że musi być
podjęta w każdym roku budżetowym aby na przyszły rok te organizacje mogły
uzyskać określone środki finansowe.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0 . Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Podjęcie uchwały Nr XXII/227/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
Pytań ani uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
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„wstrzymał się” - 0 . Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.25. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonanego
planu pracy za rok 2008.
Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Pawłowi
Wolskiemu.
Przewodniczący Komisja Paweł Wolski powiedział, że Komisji Rewizyjna w roku
2008 pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy. Do końca listopada
przeprowadzono wszystkie kontrole oprócz kontroli Gminnej Komisji do Spraw
Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ta kontrol
zakończy się w grudniu i protokół pokontrolny będzie przedstawiony na
grudniowych komisjach, a zatwierdzony zostanie na sesji grudniowej. Komisja
obradowała zgodnie z planem pracy dodatkowo odbyło się wspólne posiedzenie z
Komisją ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie skargi
Państwa Wnuk. Protokoły z przeprowadzonych kontroli były do wglądu w biurze
Rady. Wszystkie przeprowadzone kontrole nie stwierdziły uchybień w sprawie
wydatkowania środków. Został jeszcze ustalony plan pracy na kolejny rok.
Przewodniczący Wolski poprosił o pytania jeżeli tak owe są.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Jan Darowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.26. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Darowski poinformował w tym punkcie, że od ostatniej sesji Rady
wpłynęły trzy interpelację i dwa zapytania radnego Mariusza Czarnego. Burmistrz
poinformował Przewodniczącego, że na dwie interpelację radny Czarny otrzymał
odpowiedź, natomiast w stosunku co do jednej interpelacji dotyczącej Zespołu
Placówek Kultury termin odpowiedzi został przedłużony z uwagi na rozległość
materii i konieczności sporządzenia opinii prawnej dotyczącej treści pkt.2 tej
interpelacji.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że był świadkiem jak na ul. Milickiej naczepa
tira prawie wjechała na chodnik, zapada się tam już studzienka, ludzie idący
chodnikiem musieli odejść. Radny prosi o pomyśleniu o zamontowaniu jakiś
słupków, które ograniczałyby możliwość wjazdu samochodów czy naczepy na
chodnik. Drugą sprawą jaką poruszył radny Marzec dotyczyła podania przez media
lokalne informacji o numerze telefonu do załatwiania spraw bieżących.
Burmistrz powiedział, że jest to słuszna uwaga. Odnośnie telefonu to on cały czas
funkcjonuje. A jeśli chodzi o ten róg skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Prusicką to tam
faktycznie jest problem. Trzeba będzie to zabezpieczyć aby mieszkańcy czuli się
bezpiecznie.
Ad.27. Wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie w związku z czym Przewodniczący Rady
przeszedł do kolejnego punktu.
Ad.28. Komunikaty.
Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni zobligowanie do złożenia
oświadczeń majątkowych uczynili to. Jedynie radny Mariusz Czarny złożył
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oświadczenie po terminie ale zostało ono złożone. W świetle dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych przeprowadzonych przez organ analizujący
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy nie stwierdzono uchybień
formalnych. Przedmiotowe oświadczenia zostały przekazane, celem weryfikacji,
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Trzebnicy, który do dnia dzisiejszego nie
przekazał analizy przedmiotowych oświadczeń majątkowych.
Następnie poinformował, że kolejną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy przewiduje na
dzień 29 grudnia 2008 roku.
Przewodniczący zapytał czy któryś z radnych ma coś do zakomunikowani.
Innych komunikatów nie było.
Ad.29. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący słowami „zamykam XXII sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał
jej zamknięcia o godzinie 13:15.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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