P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/08
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załącznik od nr 2 do nr 20.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 11:00.
Stan Radnych – 21, obecnych – 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXIII 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.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę redakcyjną do porządku obrad
polegającą na dopisaniu imienia i nazwiska do tytułów uchwał od nr 3 do nr 9.
Przewodniczący odczytał jak brzmiałyby tytuły uchwał po zmianach:
3. Podjęcie uchwały Nr XXIII/228/08 w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Trzebnicy” Panu Edmundowi Kajdaszowi.
4. Podjęcie uchwały Nr XXIII/229/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” prof. dr hab. Ryszardowi Kociębie.
5. Podjęcie uchwały Nr XXIII/230/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” śp. Księdzu Dziekanowi Wawrzyńcowi Bochenkowi.
6. Podjęcie uchwały Nr XXIII/231/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” śp. Księdzu Grzegorzowi Czechowi.
7. Podjęcie uchwały Nr XXIII/232/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” śp. Szczepanowi Siekierce
8. Podjęcie uchwały Nr XXIII/233/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” Księdzu prof. dr hab. Antoniemu Kiełbasie.
9. Podjęcie uchwały Nr XXIII/234/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” Księdzu Dziekanowi Zdzisławowi Paduchowi.
Radny Mariusz Czarny zapytał czy komitet społeczny, który wystąpił z wnioskiem o
nadanie panu prof. Ryszardowi Kociębie tytułu ma osobowość prawną?
Przewodniczący Rady powiedział, że nie ma to znaczenia.
Radny Czarny składa wniosek o wycofanie wycofanie z porządku obrad pkt. 4
podjęcie uchwały Nr XXIII/229/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Trzebnicy” prof. dr hab. Ryszardowi Kociębie z przyczyn formalnych. Zgodnie z
regulaminem prawo zgłaszania w sprawie przyznania tytułu ma Przewodniczący
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Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy, Stałe Komisji Rady Miejskiej, organizacje
społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – działające
na terenie Gminy Trzebnica. Radny powiedział, że jeśli ta uchwała ma mieć moc
prawną proponuje ją zdjąć i uzupełnić przez komitet o stosowne dokumenty.
Przewodniczący Rady Jan Darowski zaproponował aby przejść do głosowanie,
najpierw wniosku radnego Mariusza Czarnego, a następnie wniosku
Przewodniczącego.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że chciałby aby w tej sprawie zabrał głos
Burmistrz. Radny powiedział, że Pan Burmistrz może w każdej chwili
zaproponować, że to będzie jego propozycja uchwały.
Burmistrz odpowiedział, że zbierała się kapituła, która jednogłośnie zagłosowała „ze”
przyznaniem tego tytułu ale jeśli rodzi się tu wątpliwość to składa wniosek o
podtrzymanie kandydatury prof. Kocięby i niech to będzie również wniosek
Burmistrza.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że jego zdaniem ten wniosek powinien być
zaopiniowany przez kapitułę.
Przewodniczący Rady przypomniał, że kapituła rozpatrywała już ten wniosek.
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku radnego. Zapytał kto z
pań i panów radnych jest za skreśleniem z porządku obrad pkt. 4 Podjęcie uchwały
Nr XXIII/229/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnicy” prof. dr
hab. Ryszardowi Kociębie: „za” - 1, „przeciw” - 18, „wstrzymał się” - 1. Wniosek
upadł.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie poprawki, które sam
zaproponował, a dotyczące dopisania nazwisk do tytułów uchwał on pkt. 3 od pkt. 9:
„za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Zmiany zostały przyjęte
jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr XXIII/228/08 w sprawie Nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Trzebnicy” Panu Edmundowi Kajdaszowi.
4.Podjęcie uchwały Nr XXIII/229/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” prof. dr hab. Ryszardowi Kociębie.
5.Podjęcie uchwały Nr XXIII/230/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” śp. Księdzu Dziekanowi Wawrzyńcowi Bochenkowi.
6.Podjęcie uchwały Nr XXIII/231/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” śp. Księdzu Grzegorzowi Czechowi.
7.Podjęcie uchwały Nr XXIII/232/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” śp. Szczepanowi Siekierce.
8.Podjęcie uchwały Nr XXIII/233/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” Księdzu prof. dr hab. Antoniemu Kiełbasie.
9.Podjęcie uchwały Nr XXIII/234/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnicy” Księdzu Dziekanowi Zdzisławowi Paduchowi.
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10.Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i decyzjach od
ostatniej sesji Rady.
11.Przyjęcie protokołów: z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej;
z XXII sesji rady Miejskiej.
12.Podjęcie uchwały Nr XXII/235/08 w sprawie budżetu gminy Trzebnica na
2009 rok.
13.Podjecie uchwały Nr XXIII/236/08 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
14.Podjecie uchwały Nr XXIII/237/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 rok.
15.Podjęcie uchwały Nr XXIII/238/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
16.Podjęcie uchwały Nr XXIII/239/08 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica
na 2009 rok.
17.Podjęcie uchwały Nr XXIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXII/226/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 roku w
sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2009 roku.
18.Podjęcie uchwały Nr XXIII/241/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata
2009 – 2013.
19.Podjęcie uchwały Nr XXIII/242/08 w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na
terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów, określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości8
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy
oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
20.Podjęcie uchwały Nr XXIII/243/08 w sprawie ustalenia stawki najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych
dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w palcówkach
oświatowych na terenie Gminy Trzebnica.
21.Podjęcie uchwały Nr XXIII/244/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXI/315/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie
Gminy Trzebnica.
22.Podjęcie uchwały Nr XXIII/245/08 w sprawie zmiany Uchwały 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 gminny.
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23.Podjęcie uchwały Nr XXIII/246/08 w sprawie zmiany Uchwały 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.
24.Komunikaty.
25.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Jan Darowski powiedział, że kolejne punkty porządku obrad to
punkty dotyczące nadania tytułów honorowego i zasłużonego obywatela. Projekty
uchwał będą głosowane odrębnie jednak są to osoby generalnie zasłużone dla
gminnego życia lokalnego w różnych dziedzinach. Szanowni radni otrzymali
życiorysy zarówno społeczne, zawodowe jak i osobiste każdej z tych osób. Kapituła
zaopiniowała wszystkie kandydatury jednomyślnie, pozytywnie. Przewodniczący
poprosił, że jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to niech je przedstawi teraz.
Uwag nie było.
Następnie przewodniczący przeszedł do pkt. 3 porządku obrad.
Ad.3. Podjęcie uchwały Nr XXIII/228/08 w sprawie Nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Trzebnicy” Panu Edmundowi Kajdaszowi.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
( radny Mirosław Marzec opuścił salę – obecnych 19)
Ad.4. Podjęcie uchwały Nr XXIII/229/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnicy” prof. dr hab. Ryszardowi Kociębie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 18,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta.
Radny Mariusz Czarny nie brał udziału w głosowaniu.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXIII/230/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnicy” śp. Księdzu Dziekanowi Wawrzyńcowi Bochenkowi.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 19,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(radny Mirosław Marzec wrócił na salę – obecnych 20)
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXIII/231/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnicy” śp. Księdzu Grzegorzowi Czechowi.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7.Podjęcie uchwały Nr XXIII/232/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnicy” śp. Szczepanowi Siekierce.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXIII/233/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnicy” Księdzu prof. dr hab. Antoniemu Kiełbasie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXIII/234/08 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnicy” Księdzu Dziekanowi Zdzisławowi Paduchowi.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 19,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta.
Radny Mariusz Czarny nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący pogratulował wnioskodawcą.
Burmistrz podziękował radnym, którzy zagłosowali za podjęciem tych uchwał.
Powiedział, że jest to bardzo istotne dla mieszkańców i dla radnych. Burmistrz
zaznaczył, że dzisiejsze uchwały są jakby stroną prawną ale planowana jest w
najbliższym czasie część uroczysta, najprawdopodobniej w Zespole Placówek
Kultury o czym będą jeszcze państwo poinformowani.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach od godz.
1115 – 1120.
Po przerwie Przewodniczący Darowski wznowił obrady. Przeszedł do pkt. 10
porządku obrad i oddał głos Burmistrzowi.
Burmistrz Długozima poinformował, że ostatnia sesja odbyła się 27 listopada 2008
roku. Następnie przedstawił najważniejsze sprawy jakimi się zajmował od tego
czasu:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję
2. Wydanie zarządzeń w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2008 rok;
b) powołanie komisji stypendialnej w celu wytypowania kandydatów do przyznania
stypendium sportowego;
c) w sprawie nadania numerów porządkowych dla nieruchomości zabudowanych w
obrębie mieszkalnym położonym w obrębie wsi Ligota;
d) w sprawie nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonych w
Trzebnicy przy ul. Bolesława Chrobrego;
e) powołania składu osobowego komisji Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie
przejęcia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych od zasobów Gminy
Trzebnica: budynek dworca kolejowego w Trzebnicy i Taczowie Małym oraz zespół
budynków gospodarczych;
f) przyznania stypendium sportowego;
g) ustalenie ceny za przyjecie odpadów na składowisko odpadów w Marcinowie;
Dodatkowo Burmistrz poinformował, że przyznana została Gminie dotacja w
wysokości 50% do drogi w Kuźniczysku.
Ad.11. Przyjęcie protokołów: z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej;
z XXII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXI nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy: „za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w
Trzebnicy: „za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty
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jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXII/235/08 w sprawie budżetu gminy Trzebnica
na 2009 rok wraz z przedstawioną autopoprawką.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że w części normatywnej zmianie ulega
§12 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie „dokonania zmian w budżecie polegających na
przenoszeniu wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami, z
wyłączeniem zmian dotyczących realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
oraz programów i projektów objętych finansowaniem ze środków UE”. Zmianie
ulega również załącznik 5 i 6. Załącznik nr 5 zgodnie z wytycznymi RIO. Natomiast
w załączniku nr 6 zmianie ulega pozycja 4, ponieważ odbył się już przetarg i wiemy
jaka kwota będzie potrzebna. Zwiększeniu ulega kwota w pozycji nr 6 budowa drogi
w Kuźniczysku. Zwiększeniu ulega również pozycja 21. Zwiększeniu tutaj ulegają
wydatki w roku bieżącym. Dodana zostaje pozycja 23 Zagospodarowanie terenów
wokół boisk „Alpinistyczny Park Przygody”.
Po zreferowaniu zmian Pani Skarbnik poprosiła o pytania.
Radny Mariusz Czarny zapytał o pozycję 18 dofinansowanie budowy regionalnego
schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych. Zostało podpisane porozumienie z
gminą i czy została podjęta stosowna uchwała Rady?
Burmistrz odpowiedział, że jest to projekt, który został podjęty przez Starostwo w
Lubinie. W ramach tego projektu wchodzi kilkanaście gmin. Z naszego okręgu
wchodzi Gmina Trzebnica, Żmigród, Oborniki Śląskie. Jest to niewątpliwie bardzo
ważny i istotny program. Polega on na tym, że nasza gmina nie jest w stanie sama
wybudować schroniska, nie stać nas również na to żeby wyłapywać pojedyncze psy i
oddawać do schronisk. Dlatego uznaliśmy, że jest to bardzo dobra inicjatywa i w tym
celu został podpisany list intencyjny, który nas upoważnia do zapisania tej kwoty w
budżecie.
Radny Czarny zapytał czy została podjęta stosowna uchwała Rady?
Burmistrz odpowiedział, że jest podpisany list intencyjny, który upoważnia do
takiego zapisu w budżecie.
Radny Mirosław Marzec przypomniał, że odbył się już przetarg na budowę basenu.
Kwota przewyższa zapisane środki w budżecie. Radny zapytał Burmistrza czy podjął
już jakąś decyzję w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, że skłania się do unieważnienia przetargu. Nie jest to
jeszcze jednak ostateczna decyzja.
Radny Mariusz Czarny złożył wniosek formalny dotyczący autopoprawki. Zmienić
brzmienie §12 pkt. 3 na: dokonywania zmian w budżecie polegających na
przenoszeniu wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami, z
wyłączeniem wydatków między działami oraz dotyczących realizacji realizacji
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych
finansowaniem ze środków UE.
Pani Skarbnik powiedziała, że faktycznie w drugiej autopoprawce wkradł się błąd i
powinno być brzmienie z wyłączaniem wydatków między działami. Tak jak stanowi
ustawa o finansach publicznych.
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Radny Mirosław Marzec poprosił aby na sesjach był obecny radca prawny.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę do treści autopoprawki w
brzmieniu §12 pkt. 3: dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu
wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem wydatków
między działami oraz dotyczących realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
oraz programów i projektów objętych finansowaniem ze środków UE. : „za” - 20,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Radny Mariusz Czarny w imieniu własnym ocenił przedstawiony budżet. Radny
powiedział, że „przedstawiony budżet po stronie dochodów zakłada dość
optymistyczne założenia. Po stronie dochodów w pozycji podatek dochodowy od osób
fizycznych wzrost 129%. Przy tendencjach kryzysowych i ostrzeżeniach rządu
założenie takiego wzrostu spowoduje niewykonanie niektórych wydatków
inwestycyjnych ujętych w planie. Z drugiej strony dochody w pozycji (dział 700)
opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 12%. Przy kryzysie na rynku nieruchomości może to
spowodować nieuzyskanie zaplanowanych dochodów i jak gdyby konsekwencje mogą
być podobne. Jednocześnie planujemy zadanie inwestycyjne których zasadniczo
realizacja rozciągnie się do roku następnego, nawet do sierpnia, lipca ... Miałbym
prośbę, żeby budżety były przygotowywane realnie na nasze możliwości finansowe i
na potrzeby inwestycyjne. Nie mogę poprzeć tego budżety bo on jest nierealny.”
Przewodniczący Rady Jan Darowski powiedział, że w związku z kryzysem nie
wiadomo jak będzie ale w takim stanie rzeczy nigdy nie można byłoby niczego
prognozować i zaplanować.
Skarbnik Barbara Krokowska szczególnie odniosła się do zakwestionowanych przez
radnego Czarnego prognoz odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Powiedziała, że w tej materii dostarczane są prognozy z Ministerstwa Finansów i w
takiej wysokości jest to planowane w jakiej Ministerstwo planuje nam przekazywać
środki. Ponadto specjaliści rządowi uspokajają, że do tej pory nie ma do czynienia z
kryzysem, a jeżeli on nastąpi będą …...(zapis nieczytelny) te wydatki.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że również bardzo skrupulatnie analizował
budżet i doszedł do wniosku, że Gmina musi inwestować. A jeśli zacznie się poważny
kryzys to w pierwszej kolejności będą cięte inwestycję, które mogą poczekać.
Natomiast jeżeli będziemy podchodzili tak ostrożnie to nic nie będzie robione, a
przecież wyborcy czekają na te zmiany, czekają na nowy wizerunek Trzebnicy i
radny uważa, że można trochę wybiec do przodu. Na cięcia (jeśli będą konieczne)
będzie jeszcze czas.
Burmistrz Marek Długozima podziękował radnemu Marcowi za te słowa gdyż są one
ważne i potrzebne. Powiedział również, że każdy ma prawo do własnej oceny. Rząd
już jednak przyjął budżet w oparciu o swoje wskaźniki i prognozy makro i
mikroekonomiczne, zdecydowana większość gmin w naszym sąsiedztwie też już
przyjęła budżet na 2009 rok. A odpowiedzialność jaka na nas ciąży to właśnie to żeby
w tym kryzysie się odnaleźć i inwestować jak najwięcej, zwłaszcza że są do
wykorzystania środki unijne, które mają pomóc przetrwać firmą na rynku. Musimy
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zapewnić płynność po to aby one mogły przetrwać na rynku, stąd właśnie ten
odważny, proinwestycyjny budżet. Jeżeli okaże się w ciągu roku, że sytuacja staje się
niebezpieczna to wtedy oczywiście budżet będzie mógł być korygowany i zmieniany.
Więcej uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” - 19, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.13. Podjecie uchwały Nr XXIII/236/08 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady powiedział że wpłynęła autopoprawka do tego projektu
uchwały i poprosił o zreferowanie naczelnika.
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny podkreślił, że wszystkie poprawki i nieścisłości
zostały w załączniku poprawione i są specjalnie zaznaczone. Następnie zapytał czy
radni mają jakieś pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 19, :przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.14. Podjecie uchwały Nr XXIII/237/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 rok.
Pani Skarbnik powiedział, że tak jak wcześniej zapowiadał została przygotowana
autopoprawka. Wynika ona z analizy dochodów, które spłynęły do Gminy, jak
również potrzeb wydatków jakie jeszcze do końca roku powinny być poniesione. Do
najważniejszych rzeczy należą środki jakie są wynikiem podpisania umowy z
Marszałkiem, środki jakie wpłynęły w związku z Orlikiem 2012. Jeżeli chodzi o
zmniejszenia dochodów to nie ulegają one zmianą. Zwiększenia wydatków dotyczą
przebudowy odcinka drogi w miejscowości Jaźwiny. Pozostałe inwestycje to projekt
utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, zakup motopomp dla
straży.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania?
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXIII/238/08 w sprawie wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Burmistrza.
Burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu polegającą na dodaniu pozycji:
„Przebudowa chodnika Trzebnica ul. Oleśnicka”, kwotę 131 453 zł. Jest to dotacja
celowa udzielona powiatowi trzebnickiemu. Z uwagi na to, że odbiór chodnika jest
31 grudnia. Odbiór był wcześniej zrobiony ale zgłosiliśmy zastrzeżenia co do jakości
wykonania tego chodnika i jest zagrożenie, że jeśli 31 grudnia nie będzie
pozytywnego odbioru chodnika to te środki zostaną wypłacone w roku następnym.
Dlatego Regionalna Izba Obrachunkowa wydało opinię, że taką dotację celową
można zapisać do środków niewygasających.
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Po wysłuchaniu wyjaśnienia autopoprawki Burmistrza Przewodniczący poddał ją pod
głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Autopoprawka została
przyjęta.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie całość uchwały: „za” - 19,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XXIII/239/08 w sprawie przyjęcie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy
Trzebnica na 2009 rok.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
komisjach.
Radny Mirosław Marzec podziękował za zweryfikowanie komisji i pozostawienie w
niej osób z dużym doświadczeniem i zaangażowaniem. Teraz praca komisji wygląda
zupełnie inaczej niż na początki i za to radny bardzo dziękuje.
Więcej uwag nie było.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad 17. Podjęcie uchwały Nr XXIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXII/226/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.
Pytań nie było.
Przewodniczący podda ł projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XXIII/241/08 w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica
na lata 2009 – 2013.
Radny Mirosław Marzec poprosił aby zastanowić się czy komisja mieszkaniowa nie
powinna zostać poszerzona o radnych gdyż niektóre sprawy mieszkańcy próbują
załatwiać właśnie przez nich.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że ma dwa wnioski formalne dotyczące
załącznika nr 1.
Pierwsze wniosek: w rozdziale 6 „zasady polityki czynszowej oraz warunki
obniżania czynszy”. W „pkt. 3 Stawki czynszu za 1 m kw. Powierzchni użytkowej
lokali ustala Burmistrz Gminy Trzebnica”. Radny zaproponował aby wykreślić z tego
zapisu „ustala Burmistrz Gminy Trzebnica” a zastąpić „ustala Rada Miejska w
Trzebnicy w drodze uchwały”. Jako uzasadnienie tego wniosku radny przekonywał,
że wzrost cen powinien być poddany kontroli społecznej.
Drugi wniosek: w rozdziale 7 „zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w
skład mieszkaniowego zasobu gminy” wykreślić „pkt. 2. Na lata 2009 – 2013 nie
przewiduję się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy”. W
uzasadnieniu radny powiedział, że zgodnie z tym planem ilość mieszkań
komunalnych maleje i warto się zastanowić czy koszt utrzymywania zakładów w
części mieszkaniowej będzie opłacalny w latach przyszłych. Zasadniczo to
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wykreślenie nie przesądza o strukturze.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Beata Gorzała odpowiedziała, że
Burmistrz Marek Długozima podejmował zarządzenia w sprawie podwyżek stawek
czynszów zgodnie z obowiązującą do tej pory uchwałą w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 – 2008. w
poprzedniej uchwale obowiązywał zapis stawki czynszu dążyły do 2% wartości
odtworzeniowej 1 m powierzchni użytkowej lokalu. Dla zobrazowania skali Dyrektor
podała, że zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z 26 kwietnia 2008
roku aktualna stawka dla województwa dolnośląskiego wynosi 3 097 zł za metr kw.
Przeliczając to na procenty to w stosunku miesięcznym to stawka obecna stanowi
jedynie 1,4% powyższej wartości odtworzeniowej. 2% wartości odtworzeniowej
stanowi w chwili obecnej 5,16 zł. Zgodnie z naszym obecnym prawem miejscowym
stawka czynszu mogłaby wynosić 5,16zł. Natomiast zgodnie z danymi
ogólnopolskimi żeby prawidłowo zarządzać mieniem mieszkaniowym te stawki
czynszu powinny być na poziomie 6%, czyli 7,74 zł. Samorząd Gminy Trzebnica
odpowiada w 100% za stan zasobów mieszkaniowych i stawka faktycznie powinna
wynosić 7 zł aby utrzymać to w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu.
Ponadto biorąc pod uwagę uchwały Rad Miejskich na terenie województwa
dolnośląskiego i nie tylko w planach takich jak ten są zapisy, że odpowiednio
Burmistrz lub Wójt ustala stawki czynszu w granicach określonych przez Radę
Miejską. W związku z czym proponuje zostawić zapis w formie pierwotnej.
W odniesieniu do drugiego wniosku radnego Czarnego dyrektor Gorzała również
zaproponowała pozostawienie wersji pierwotnej gdyż jeśli zajdzie taka potrzeba plan
zawsze można zmienić. Plan jest pięcioletni zgodnie z wymogami ale nie ma żadnych
przeszkód prawnych żeby w każdej chwili zmienić zapisy planu.
Radny Czarny zwrócił uwagę na rozdział 6 pkt.2 załącznika gdzie mówi się o
wzroście stawki czynszu do 25%. Radny powiedział, że po słowach pani dyrektor jest
świetlana przyszłość dla mieszkańców, że dojdziemy w ciągu 4 lat do 7 zł. Radny
mówił, że stawki czynszu powinny wynikać z rachunku ekonomicznego i zostać
poddane społecznej kontroli, jedną z takich kontroli jest Rada Miejska. Radny uważa,
że stawki czynszowe powinny być ustalane przez Radę Miejską.
Burmistrz powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego Mariusza Czarnego.
Ustalanie stawki czynszowej jest uprawnieniem Burmistrza. Stawka ta nie może
przekroczyć ustawowego progu, który został wyraźnie określony. Burmistrz
powiedział ponadto, że czynsz to jest jakiś element podstawowego działania każdej
rodziny. Każda rodzina w taki czy inny sposób płaci ten czynsz a na naszym terenie
czynsze nie odbiegają wysokością do innych gmin. Jeżeli mamy tą substancję
remontować lub zmuszać mieszkańców do wykupu lokali mieszkalnych to jakoś
trzeba to regulować. Drugą kwestią jest to, że każdy lokator który czuje się dotknięty
wysokością czynszu może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy w Opiece Społecznej.
Poza tym te czynsze naprawdę nie są na wysokim poziomi, jednocześnie staramy się
systematycznie remontować budynki i dbać o nie. Pozbawienie Burmistrza na którym
leży obowiązek i odpowiedzialność za całą substancję mieszkaniową jest daleko
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idący. Rada uchwala wieloletni plan, w którym zakłada, że te stawki wynoszą tyle
procent. Burmistrz przypomniał jeszcze, że radny Czarny w 2004 roku uchwalił taki
plan wieloletni i wtedy mu to nie przeszkadzało a dzisiaj przeszkadza.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że w tej substancji mieszkaniowej mieszkają
ludzie starsi, chorzy, rodziny wielodzietne. Radny też nie jest za podnoszeniem
czynszów ale istnieje jeszcze pomoc społeczna i tam są środki o które mogą się starać
osoby w trudnej sytuacji.
Radny Mariusz Czarny uzupełnił wniosek dotyczący części w sprawie czynszów.
Zaproponował brzmienie: w rozdziale 6 „zasady polityki czynszowej oraz warunki
obniżania czynszy”. W „pkt. 3 Stawki czynszu za 1 m kw. Powierzchni użytkowej
lokali ustala Rada Miejska w Trzebnicy w drodze uchwały na wniosek Burmistrza
Gminy Trzebnica”.
Dyrektor Beata Gorzała przypomniała, że zarządzanie mieniem mieszkaniowym jest
związane z wieloma problemami. Realne wykonywanie remontów jest związane z
faktycznym ściągnięciem tych czynszów. W tej chwili jest około 10% czynszów
nieściągalnych. Są to kwoty które trudno jest ściągnąć nawet komornikowi. Dyrektor
podkreśliła, że w okresie poprzedniego planu wykonano 75 remontów kapitalnych
dachów i 27 elewacji. Zdaniem dyrektor przy dobrym i oszczędnym gospodarowaniu
środkami finansowymi jest to bardzo duże wykonanie potrzeb remontowych jednak
ta substancja wymaga kolejnych nakładów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie I wniosku radnego Czarnego:w rozdziale 6
„zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszy”. W „pkt. 3 Stawki
czynszu za 1 m kw. Powierzchni użytkowej lokali ustala Burmistrz Gminy
Trzebnica”. Radny zaproponował aby wykreślić z tego zapisu „ustala Burmistrz
Gminy Trzebnica” a zastąpić „ustala Rada Miejska w Trzebnicy w drodze uchwały na
wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica”: „za” - 1, „przeciw” - 16, „wstrzymał
się” - 3. Wniosek upadł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie II wniosek radnego Czarnego: w rozdziale
7 „zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy” wykreślić „pkt. 2. Na lata 2009 – 2013 nie przewiduję się zmian w sposobie
zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy”: „za” - 2, „przeciw” - 16,
„wstrzymał się” - 2. Wniosek upadł.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie całość projektu uchwały: „za” 17, „przeciw” - 2, „wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.19. Podjęcie uchwały Nr XXIII/242/08 w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie
Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów, określających wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości8 dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że nie będzie komentował projektu uchwały tylko
od razu wystąpi z wnioskiem formalnym do §3 pkt. 6 „ustala się wysokość
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dodatków: e) wychowawca klasy 100 – 200 PLN
f) opiekun stażu 60 – 120 PLN
g) wychowawca przedszkola 100 – 200 PLN
h) wychowawca świetlicy 100 – 200 PLN”
Radny uzasadniał swój wniosek tym, że we wcześniejszych podpunktach tego
paragrafu są podane widełki. Widełki mają to do siebie, że są tzw. wydatkiem
motywującym. Natomiast przyjęcie tej poprawki nie ma wpływu na budżet już
uchwalony.
Dyrektor Jerzy Trela powiedział, że projekt tej uchwały był uzgadniany ze związkami
zawodowymi i to same związki zaproponowały aby w tych przypadkach nie było
widełek ponieważ widełki prowadzą do tego, że nauczyciele mogą się między sobą
skłócić.
Przewodniczący zapytał radnego czarnego czy podtrzymuje swoje wnioski.
Radny odparł, że je podtrzymuje.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że skoro związki zawodowe są za takimi
stawkami to nie ma już sensu dyskutować na ten temat.
Przewodniczący powiedział, że wniosek radnego Czarnego będzie głosowany
oddzielnie do każdego podpunktu. Następnie przystąpił do głosowania.
Poddał pod głosowanie wniosek zmieniający §3 pkt.6 lit. e) wychowawca klasy 100
– 200 PLN: „za” - 1, „przeciw” - 18, „wstrzymał się” - 1. Wniosek upadł.
Następnie poddany pod głosowanie został kolejny wniosek radnego Czarnego o
zmianę §3 pkt.6 lit. f) opiekun stażu 60 – 120 PLN: „za” - 1, „przeciw” - 18,
„wstrzymał się” - 1. Wniosek upadł.
Kolejno poddano pod głosowanie wniosek radnego Czarnego o zmianę §3 pkt.6 lit.
g) wychowawca przedszkola 100 – 200 PLN: „za” - 1, „przeciw” - 18, „wstrzymał
się” - 1. Wniosek upadł.
Jako ostatnią głosowano zmianę §3 pkt.6 lit. h) wychowawca świetlicy 100 – 200
PLN: „za” - 1, „przeciw” - 18, „wstrzymał się” - 1. Wniosek upadł.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie całość projektu uchwały: „za” 20. „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr XXIII/243/08 w sprawie ustalenia stawki
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w
złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w palcówkach
oświatowych na terenie Gminy Trzebnica.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20. „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały Nr XXIII/244/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXI/315/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Trzebnica.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20. „przeciw” - 0,
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„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały Nr XXIII/245/08 w sprawie zmiany Uchwały 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 gminny.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20. „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały Nr XXIII/246/08 w sprawie zmiany Uchwały 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.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20. „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Komunikaty.
Przewodniczący powiedział, że z uwagi na kończący się rok jak i okser
bożonarodzeniowy w imieniu pana Burmistrza i swoim zaprasza radę oraz sołtysów
na spotkanie opłatkowe bezpośrednio po sesji w „Karczmie Leśnej”.
Następnie przewodniczący złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia
noworoczne.
Następnie głos zabrał radny Mirosław Marzec. W związku iż na ostatniej sesji Rady
Miejskiej odbyła się dyskusja na temat wody radny na dzisiejszą sesje przyniósł do
zademonstrowania filtr wody, który był zamontowany w domu radnego w przeciągu
ostatniego pół roku. Radny tym samym chciał pokazać, ze warto pracować nad tym
co radny Mariusz Czarny tutaj złożył. Poprosił o zajęcie się problemem oczywiście w
ramach posiadanych środków. Zwrócił też uwagę iż są wydziały odpowiedzialne za
pozyskiwanie środków aby można było się tym zająć. Radny poprosił o powrócenie
do tego tematu po nowym roku.
Radny Edward Sikora zapytał Burmistrza kiedy sołtysi mogą się spodziewać stałej
podwyżki diet?
Burmistrz odpowiedział, że idzie nowy rok i myśli że e tym nowym roku choć
wszyscy muszą być solidarni w tym kryzysie. Powiedział, że planuje to w
najbliższym czasie.
Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej Paweł Wolski. Powiedział
on, że na ostatniej sesji przy okazji sprawozdania z przeprowadzonych kontroli radny
powiedział, że trwa jeszcze kontrola Gminnej Komisji Profilaktyki Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ta kontrol się zakończyła w miesiącu
grudniu, a protokół pokontrolny znajduje si ę do wglądu w biurze Rady.
Jako ostatni głos zabrał radny Janusz Pancerz. Powiedział on, że tradycyjnie już o tej
porze roku w imieniu Burmistrza i swoim zaprasza na 24 uliczny bieg sylwestrowy.
Ad.25. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący słowami „zamykam XXIII sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”
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dokonał jej zamknięcia o godzinie 12:40.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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