P R O T O K Ó Ł Nr XXV/09
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 lutego 2009 roku.
Załączniki do protokołu:
1) lista obecności radnych.
2) do 37) uchwały podjęte na XXV sesji od Nr XXV/252/09 do
Nr XXV/287/09.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 11:00.
Stan radnych – 21, obecnych - 21.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXV
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie pana
Burmistrza Marka Długozimę, zastępcę Burmistrza Jadwigę Janiszewską, panią
i panów radnych, panią Skarbnik Barbarę Krokowską, naczelników Urzędu,
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli prasy oraz
zgromadzoną publiczność.
Przewodniczący Rady powiedział, że do przedstawionego porządku obrad
wpłynęło kilka wniosków o poszerzenie porządku o następujące punkty:
na wniosek Burmistrza, po punkcie 28 punkt 29 – podjęcie uchwały Nr
XXV/276/09 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Trzebnica do
programu
„Odnowy
Wsi
w
Województwie
Dolnośląskim”;
punkt 30 - podjęcie uchwały Nr XXV/277/09 w sprawie zabezpieczenia
w formie „weksla In blanco” prawidłowego terminowego wydatkowania
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
punkt 32 - podjęcie uchwały Nr XXV/279/09 w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Brochocin.
Punkt 33, na wniosek Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku
Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia, podjęcie uchwały nr XXV/280/09
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia.
Kolejny wniosek został złożony wspólnie przez Klub Radnych: Platformy
Obywatelskiej oraz „Trzebnica 2000plus” i dotyczy projektów uchwał, które
zaproponował wprowadzić w punktach:
36. Podjecie uchwały Nr XXV/283/09 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy;
37. Podjecie uchwały Nr XXV/284/09 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie
wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy;

-238. Podjęcie uchwały Nr XXV/285/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych
Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych
z dnia 6 grudnia 2006 roku;
39. Podjecie uchwały Nr XXV/286/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady
Miejskiej w Trzebnicy;
40. Podjecie uchwały Nr XXV/287/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
W związku z powyższym, że uwag nie zgłoszono, prowadzący poddał pod
głosowanie uzupełnienie porządku obrad o wyżej wymienione projekty uchwał:
„za” - 21. Radni jednogłośnie przyjęli uzupełniony o dodatkowe punkty
porządek obrad, który 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 protokołów:
- z XXIII sesji Rady Miejskiej;
- z XXIV sesji Rady Miejskiej;
5. Podjęcie uchwały Nr XXV/252/09 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu
Inwestycyjnego
Gminy Trzebnica.
(autopoprawka
Burmistrza)
6. Podjęcie uchwały Nr XXV/253/09 w sprawie ustalenia wysokości dotacji
przedmiotowej dla Zakłady Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.
7. Podjęcie uchwały Nr XXV/254/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok. ( autopoprawka Burmistrza)
8. Podjęcie uchwały Nr XXV/255/09 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej w obrębie wsi Księginice.
9. Podjęcie uchwały Nr XXV/256/09 w sprawie nadania drodze gminnej
w obrębie miasta Trzebnica.
10.Podjęcie uchwały Nr XXV/257/09 w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007 – 2013.
11.Podjęcie uchwały Nr XXV/258/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Jaźwiny na lata 2007 – 2020. ( autopoprawka
Burmistrza)

-312.Podjęcie uchwały Nr XXV/259/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Jaźwiny na lata 2007 – 2020. ( autopoprawka
Burmistrza)
13.Podjęcie uchwały Nr/XXV/260/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Cerekwica na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
14.Podjęcie uchwały Nr XXV/261/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Cerekwica na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
15.Podjęcie uchwały Nr XXV/262/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Blizocin na lata 2007 – 2020. (autopoprawka
Burmistrza)
16.Podjęcie uchwały Nr XXV/263/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Blizocin na lata 2007 – 2020. (autopoprawka
Burmistrza)
17.Podjęcie uchwały Nr XXV/264/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Ujeździec Wielki na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
18.Podjęcie uchwały Nr XXV/265/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ujeździec Wielki na lata 2007 – 2016.
(autopoprawka Burmistrza)
19.Podjęcie uchwały Nr XXV/266/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Ujeździec Mały na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
20.Podjęcie uchwały Nr XXV/267/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały
na lata 2007 – 2016.
(autopoprawka Burmistrza)
21.Podjęcie uchwały Nr XXV/268/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Będkowo na lata 2007 – 2020. (autopoprawka
Burmistrza)
22.Podjęcie uchwały Nr XXV/269/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Będkowo na lata 2007 – 2020. (autopoprawka
Burmistrza)
23.Podjęcie uchwały Nr XXV/270/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Skoroszów na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
24.Podjęcie uchwały Nr XXV/271/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Skoroszów na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
25.Podjęcie uchwały Nr XXV/272/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Koniowo na lata 2007 – 2020. (autopoprawka
Burmistrza)
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Odnowy Miejscowości Koniowo na lata 2007 – 2020. (autopoprawka
Burmistrza)
27.Podjęcie uchwały Nr XXV/274/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Masłów na lata 2007 – 2016. (autopoprawka Burmistrza)
28.Podjęcie uchwały Nr XXV/275/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Masłów na lata 2007 – 2016. (autopoprawka
Burmistrza)
29.Podjęcie uchwały Nr XXV/276/09 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Gminy Trzebnica do programu „Odnowy Wsi
w Województwie Dolnośląskim”.
30.Podjęcie uchwały Nr XXV/277/09 w sprawie zabezpieczenia w formie
„weksla in blanco” prawidłowego i terminowego wydatkowania
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
31.Podjęcie uchwały Nr XXV/278/09 w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie
Szczytkowice.
32.Podjęcie uchwały Nr XXV/279/09 w sprawie wyboru
sołtysa
w sołectwie Brochocin.
33.Podjęcie uchwały Nr XXV/280/09 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku
Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia.
34.Podjęcie uchwały Nr XXV/281/09 w sprawie odwołania z funkcji
Przewodniczącego Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku
publicznego, opieki społecznej i zdrowia.
35.Podjęcie uchwały Nr XXV/282/09 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
36.Podjecie uchwały Nr XXV/283/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy. (dotyczy odwołania z funkcji przewodniczącą Komisji ds.
Rolnictwa – Małgorzatę Lecyk)
37.Podjecie uchwały Nr XXV/284/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy. (dotyczy odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji
ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Janusza Szydłowskiego)
38.Podjęcie uchwały Nr XXV/285/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji
Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia
6 grudnia 2006 roku. (dotyczy uzupełnienia składu Komisji ds. Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego o osobę Pana Czesława Czternastka)
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Nr II/6/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy. (dotyczy powołania na funkcję przewodniczącego Komisji
ds. Rolnictwa ).
40.Podjecie uchwały Nr XXV/287/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy. (dotyczy powołania na funkcję Przewodniczącego Komisji
ds. budżetu i rozwoju gospodarczego)
41.Interpelacje i zapytania.
42.Wolne wnioski.
43.Komunikaty.
44.Zamknięcie sesji.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz powiedział, że od ostatniej sesji tj.29 grudnia 2008 r. zajmował się
następującymi sprawami:
• Przygotowaniem projektów uchwał na dzisiejszą sesję Rady;
• Wydaniem zarządzeń w sprawie:
o Przyznania stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica dla
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd
Gminy;
o Przyznania stypendium imieniem Jana Pawła II dla uzdolnionych
uczniów niezamożnych rodzin;
o Udzielenia zamówienia publicznego i powołanie komisji
przetargowej na budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej
w Trzebnicy;
o Udzielenia zamówienia publicznego oraz powołanie komisji
przetargowej na remont drogi gminnej we wsi Kuźniczysko;
o Nadania numerów porządkowych dla nieruchomości w obrębie wsi
Kobylice i Księginice ( chodzi o ul. Sportową);
o Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Trzebnica ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
o Układu wykonawczego budżetu Gminy Trzebnica na rok 2009;
o Przekazanie protokołem składowiska odpadów w Marcinowie do
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy;
o Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
oraz powołanie komisji przetargowej na
zaprojektowanie budowy „Parku Rozrywki”;
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nieograniczonego oraz powołanie komisji przetargowej na zakup
sprzętu na składowisko odpadów śmieci;
o Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz powołanie komisji przetargowej na
pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę kompleksu basenu
przy ul. Leśnej w Trzebnicy;
o Zasad wydatkowania środków budżetowych z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
częściowa refundację kosztów demontażu, transportu i utylizacji
odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z terenu
nieruchomości położonej w Gminie Trzebnica;
o Udzielenie zamówienia publicznego oraz powołanie komisji
przetargowej na sporządzenie projektu decyzji o warunkach
zabudowy oraz projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
na terenie Gminy Trzebnica;
o Sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
komunalnego gruntu zabudowanego, położonego w obrębie wsi
Nowy Dwór;
o Zmiany Regulaminu Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Burmistrz w uzupełnieniu powiedział, że na Komisjach padały pytania odnośnie
wykonania nawierzchni chodnika w Głuchowie Górnym i przy ul. Oleśnickiej.
W związku z tym, że podlegają one Starostwu wystosował odpowiednie pismo,
w którym przekazał wszystkie uwagi odnośnie nieprawidłowości wykonania
tych chodników. Przypominał, że Gmina tylko współfinansowała a Powiat
nadzorował i odbierał te inwestycje.
Radni nie mieli pytań do Burmistrza.
Ad.4. Przyjęcie protokołów:
- z XXIII sesji Rady Miejskiej;
- z XXIV sesji Rady Miejskiej;
Przewodniczący poinformował, że protokóły były wyłożone w biurze Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
Prowadzący poddał pod głosowanie protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej:
„za” – 21. Rada jednogłośnie przyjęła ww. protokół.
Następnie pod głosowanie poddał Przewodniczący Rady protokół z XXIV sesji
Rady: „za” – 21. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXV/252/09 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica wraz z autopoprawką Burmistrza.
Pani Skarbnik podyktowała poprawki, które wynikają m.in. z tego, że muszą
być zgodne z zapisami budżetu Gminy:
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1. Pkt 2:
• kolumna IV kwotę 5.628.099 zł zastępuje się kwotą 5.608.063 zł;
• kolumna X kwotę 7.962.009 zł zastępuje się kwotą 7.942.063 zł;
• kolumna XI kwotę 4.782.009 zł zastępuje się kwotą 4.762.063 zł.
2. Pkt 4:
• kolumna IV kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 500.000 zł;
• kolumna VI kwotę 3.049.161 zł zastępuje się kwotą 3.549.161 zł;
3. Pkt 10:
• kolumna IV kwotę 7.000.000 zł zastępuje się kwotą 8.789.410 zł;
• kolumna V kwotę 17.000.000 zł zastępuje się kwotą 15.210.590 zł.
W podsumowaniu:
• kolumna IV – 24.197.427 zł;
• kolumna V - 23.575.293 zł;
• kolumna VI - 17.734.041 zł;
• kolumna VII - 12.300.000 zł;
• kolumna VIII - 11.700.000 zł;
• kolumna X - 106.863.037zł;
• kolumna XI - 53.099.289 zł;
• kolumna XII - 41.986.661 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję odnośnie przedstawionej
autopoprawki.
Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do projektu uchwały i autopoprawki.
Prowadzący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” - 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 4. Uchwała została
podjęta.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXV/253/09 w sprawie ustalenia wysokości
dotacji przedmiotowej dla Zakłady Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że corocznie przepisy o finansach
publicznych obligują Radę do ustalenia dotacji przedmiotowej i proponowana
stawka na rok 2009 wynosi 17 zł za 1m powierzchni użytkowej. Zapytał, czy
radni mają pytania do projektu uchwały.
Pytań ani uwag nie było. Wobec powyższego prowadzący poddał projekt
uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu”
– 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXV/254/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok wraz z autopoprawką Burmistrza.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt tej uchwały był przedmiotem
obrad praktycznie wszystkich Komisji Rady. W związku z tym, że wpłynęła
autopoprawka Burmistrza udzielił głosu pani Skarbnik.
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wygasających nie została zrealizowana koncepcja regionalnego produktu
turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. W ustalonym czasie
wykonawca nie wykonał zlecenia. Oprócz tego zostają otwarte paragrafy, które
są niezbędne do normalnego funkcjonowania Urzędu i są też niezbędne
w budżecie Gminy Trzebnica.
Następnie podyktowała poprawkę w dziale kultura fizyczna i sport, w rozdziale
52601 jest zapisane zadanie w §605 budowa boisk sportowych w Masłowie
i Ujeźdzcu Wielkim, tu następuje zmiana i ma być: budowa boisk sportowych
w Masłowie i Boleścinie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” - 21, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXV/255/09 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej w obrębie wsi Księginice.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Zapytał, czy są pytania,
uwagi do projektu?
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXV/256/09 w sprawie nadania drodze gminnej
w obrębie miasta Trzebnica.
Prowadzący oznajmił, że ten projekt jest tej samej materii, co wcześniej podjęta
uchwała, lecz tu chodzi o nadanie nazwy ulicy w obrębie miasta Trzebnica.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Zapytał, czy są
może jakieś pytania do projektu?
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXV/257/09 w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007 – 2013.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że projekt uchwały był również
omawiany na Komisji Rady. Podjecie tej uchwały umożliwi ubieganie się
i pozyskiwanie środków Unijnych na rewitalizację miasta Trzebnicy.
Radny Czternastek zapytał, czy kwota, która była zapewniona przez ZPO dwa
lata temu w wysokości 1.400.000 EURO jest aktualna.
Burmistrz odpowiedział, że tak, nic się nie zmieniło. Dlatego między innymi
mogą dołożyć środki Wspólnotom Mieszkaniowym, które posłużą odnowieniu
kamieniczek w obrębie Rynku.
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Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne punkty w porządku obrad
dotyczą tej samej materii, tego samego przedmiotu. Są to projekty uchwał
w sprawie przyjęcia planów odnowy miejscowości w wymienionych tu
miejscowościach wraz z autopoprawkami Burmistrza, które wypłynęły na
Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego. Wcześniej zasygnalizował je
radny Zbigniew Pasiecznik i radny Jan Janusiewicz. W związku z tym
zaproponował, bo głosowanie odbędzie się każdej indywidualnie, żeby pytania
teraz zadawać do wszystkich projektów uchwał, jeżeli jest taka potrzeba.
Radni nie mieli pytań, wobec czego prowadzący przystąpił do głosowania
pierwszego z pakietu projektów uchwał, zamieszczonego w punkcie 11
porządku obrad tj.:
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXV/258/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Jaźwiny na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXV/259/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Jaźwiny na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXV/260/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Cerekwica na lata 2007 – 2016 wraz autopoprawką Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXV/261/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Cerekwica na lata 2007 – 2016 wraz autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXV/262/09 w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Blizocin na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XXV/263/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Blizocin na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
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Odnowy Miejscowości Ujeździec Wielki na lata 2007 – 2016 wraz
z autopoprawką Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XXV/265/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ujeździec Wielki na lata 2007 – 2016 wraz
z autopoprawką Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały Nr XXV/266/09 w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały na lata 2007 – 2016 wraz
z autopoprawką Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr XXV/267/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały
na lata 2007 – 2016 wraz
z autopoprawką Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały Nr XXV/268/09 w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Będkowo na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały Nr XXV/269/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Będkowo na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały Nr XXV/270/09 w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Skoroszów na lata 2007 – 2016 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Podjęcie uchwały Nr XXV/271/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Skoroszów na lata 2007 – 2016 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
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Odnowy Miejscowości Koniowo na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.26. Podjęcie uchwały Nr XXV/273/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Koniowo na lata 2007 – 2020 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.27. Podjęcie uchwały Nr XXV/274/09 w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Masłów na lata 2007 – 2016 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.28. Podjęcie uchwały Nr XXV/275/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Masłów na lata 2007 – 2016 wraz z autopoprawką
Burmistrza.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 21. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady życzył panu Burmistrzowi realizacji tych wszystkich
wymienionych planów.
Ad.29. Podjęcie uchwały Nr XXV/276/09 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia
Gminy
Trzebnica
do
programu
„Odnowy
Wsi
w Województwie Dolnośląskim”.
Z-ca Burmistrza Jadwiga Janiszewska poinformowała, że w ubiegłą środę
odbyła się konferencja poświęcona odnowie wsi. Na tym spotkaniu
przedstawiono regionalny program odnowy wsi województwa dolnośląskiego.
Takie programy regionalne funkcjonują już od kilku lat. Dolny Śląsk dołącza do
nich w tym roku. Różnica tego programu polega na ścisłej współpracy Urzędu
Marszałkowskiego, Gminy i sołectwa, które zdeklaruje udział w tym programie.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie wspierał realizacje tego
programu przez organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla liderów
gminnych, koordynatorów odnowy wsi. Potrzebny będzie również dokument
strategii odnowy wsi. Pierwszym etapem musi być podjęcie uchwały
o wyrażeniu woli przystąpienia do tego programu. Następnie wyznaczenie
koordynatora programu odnowy. Pokrycie kosztów przeprowadzenia warsztatów
dotyczących opracowania strategii rozwoju. Sołectwom stawia się wymógł
stworzenia grup 5-osobowych i wyboru lidera.
Radni nie wnieśli uwag.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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w formie „weksla in blanco” prawidłowego i terminowego wydatkowania
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały potrzebny jest z tego względu iż,
Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z zewnątrz a to jest taka forma
zabezpieczenia.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie mieli pytań. Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.31. Podjęcie uchwały Nr XXV/278/09 w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Szczytkowice .
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ten jest konsekwencją
smutnego wydarzenia jakie miało miejsce, dotychczasowy sołtys zmarł.
W związku z tym musza podjąć uchwałę o wyznaczeniu terminu wyborów
sołtysa.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.32. Podjęcie uchwały Nr XXV/279/09 w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Brochocin.
Prowadzący poinformował, że dotychczasowa pani sołtys złożyła rezygnację
i w związku z tym też należy podjąć uchwałę, w której zostanie wskazany
termin wyborów nowego sołtysa.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.33. Podjęcie uchwały Nr XXV/280/09 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki
Społecznej i Zdrowia.
Przewodniczący Rady przypominał, że ten projekt uchwały jest na wniosek tej
Komisji.
Radni nie mieli uwag, ani pytań. Prowadzący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Prowadzący na wstępie powiedział, że przystępują do pakietu uchwał
personalnych.
Ad.34. Podjęcie uchwały Nr XXV/281/09 w sprawie odwołania z funkcji
Przewodniczącego Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku
publicznego, opieki społecznej i zdrowia.
Przewodniczący Rady
przypomniał, że jest to projekt uchwały, której
inicjatorem był Klub Trzebnica 2000plus. Przypomniał, że Kluby posiadają
inicjatywę uchwałodawczą i taki punkt musi być przedmiotem obrad. Natomiast
ostateczne rozstrzygnięcie, podejmie Rada Miejska w Trzebnicy. Wniósł małą
poprawkę do projektu uchwały i prosił radnych o zapisanie, w §2 „że uchyla się
uchwałę Nr X/83/07”. Otworzył dyskusję.
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Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 16, „przeciw” – 3,
„wstrzymało się od głosu” – 3.
Przewodniczący Rady zarządził reasumpcję glosowania : „za” -15, „przeciw” –
3, „wstrzymało się od głosu” – 3. Uchwała została podjęta.
Ad.35. Podjęcie uchwały Nr XXV/282/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady prosił o podawanie kandydatur na funkcję
przewodniczącego Komisji.
Radny Czternastek zgłosił w imieniu Klubu „Trzebnica 2000plus” radnego
Janusza Pancerza na funkcję przewodniczącego Komisji ds. obywatelskich,
samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały w przedmiocie
wybrania Janusza Pancerza na przewodniczącego Komisji ds. obywatelskich,
samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia: „za” - 15,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 6. Uchwała została podjęta.
Prowadzący złożył gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Komisji.
Ad.36. Podjecie uchwały Nr XXV/283/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że inicjatorem tego projektu jak i następnych
projektów uchwał są dwa Kluby Platformy Obywatelskiej i Trzebnica 2000plus.
Następnie otworzył dyskusję.
Radny Paweł Wolski przedstawił następujące uzasadnienie w imieniu Klubu
Platformy Obywatelskiej:
Klub radnych PO postanowił podjąć działania dla dobra mieszkańców Gminy
dla harmonijnego działania Rady oraz prawidłowej współpracy z Burmistrzem.
Uznali, że w związku z wyczerpaniem możliwość współpracy z Klubem
radnych Prawa i Sprawiedliwości, co było wielokrotnie potwierdzane w trakcie
głosowań na sesji i Komisjach Rady, wnioskują o zmianę przewodniczących
Komisji ds. rolnictwa i Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego.
Radny Czesław Czternastek oznajmił, że obserwatorzy prac Rady Miejskiej
i Komisji na pewno od dawna widzieli nienormalną sytuację, gdzie koalicjant
wyraża inne stanowisko, dosyć często, niż propozycje stawiane przez
Burmistrza. Była to niezdrowa sytuacja. Dobrze się stało, że to ulega zmianie.
Będzie teraz sytuacja normalna. Były koalicjant będzie teraz w opozycji.
Opozycja może robić to, co robił dotychczasowy koalicjant. Myśli, że ten nowy
model, który chcą tu zbudować będzie dobrze służył mieszkańcom Gminy. Chcą
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Więcej wystąpień nie było. Wobec powyższego prowadzący poddał pod
głosowanie projekt uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji
przewodniczącej Komisji ds. Rolnictwa radnej Małgorzaty Lecyk: „za” - 16,
„przeciw” – 4, „wstrzymało się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.37. Podjecie uchwały Nr XXV/284/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
Prowadzący oznajmił, że jest to kolejny projekt z tego pakietu uchwał
personalnych i dotyczy odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji ds.
budżetu i rozwoju gospodarczego radnego Janusza Szydłowskiego.
Otworzył dyskusję.
W związku z tym, że nie było chętnych osób do zabrania głosu, prowadzący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji
przewodniczącego Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego radnego
Janusza Szydłowskiego: „za” - 16, „przeciw” – 3, „wstrzymało się od głosu”
– 2. Uchwała została podjęta.
Ad.38. Podjęcie uchwały Nr XXV/285/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady
Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Jan Darowski oznajmił, że kolejny projekt uchwały
dotyczy akcesu radnego Czesława Czternastka do pracy w Komisji ds. Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Radni nie mieli uwag ani pytań do projektu uchwały.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 15 „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 6. Uchwała została podjęta.
Ad.39. Podjecie uchwały Nr XXV/286/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/6/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że ww. projekt dotyczy wyboru na funkcję
przewodniczącego Komisji ds. rolnictwa. Prosił o zgaszenie kandydatur na tę
funkcje.
Radny Andrzej Skóra w imieniu Kluby „Trzebnica 2000plus” zgłosił
kandydaturę radnego Stanisława Modelskiego. Uzasadnił, że jest radnym cztery
kadencje a dwie ostatnie był przewodniczącym Komisji ds. rolnictwa.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Prowadzący poddał projekt uchwały wraz z uzupełnionym wpisem kandydata
na funkcję przewodniczącego komisji ds. Rolnictwa radnego Stanisława
Modelskiego: „za” – 14, „przeciw- 2, „wstrzymało się od głosu - 5. Uchwała
została podjęta.
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Ad.40. Podjecie uchwały Nr XXV/287/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 maja 2007r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady oznajmił, że ww. projekt dotyczy wyboru na funkcję
przewodniczącego Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego. Prosił
o zgaszenie kandydatur na tę funkcje.
Radny Andrzej Skóra w imieniu Kluby „Trzebnica 2000plus” zgłosił
kandydaturę radnego Czesława Czternastka. Uzasadnił, że jest radnym czwartą
kadencję a dwóm ostatnim przewodniczył Radzie. Sprawy prowadzenia
Komisji są mu znane.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z uzupełnionym
wpisem kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji, radnego Czesława
Czternastka: „za” – 15, „przeciw” – 2, „wstrzymało się od głosu” – 4.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym przewodniczącym
Komisji i życzył owocnej pracy.
Ad.41. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że żadne interpelacje i zapytania nie
wpłynęły do biura Rady.
Radny Mirosław Marzec zapytał, czy jest zapewniona obsługa archeologiczna
na terenie miasta. Chodzi szczególnie o ulice Prusicką i Milicką oraz targowicę
i Rynek. Wiadomym jest, że Trzebnica jest miastem historycznym i w trakcie
prac można się natknąć na ciekawe rzeczy.
Burmistrz odpowiedział, że w ramach wykonywania inwestycji Trzebnica jest
objęta nadzorem Konserwatora i jest pod ścisłą kontrolą archeologiczną.
Radny Marzec w imieniu mieszkańców zapytał, czy w Rynku (obecnie
rozbierana jest stara nawierzchnia ) są rury wodne eternitowo-azbestowe? Jeżeli
tak, czy to stanowi zagrożenie dla zdrowia?
Burmistrz odpowiedział, że wcześniej takie pytanie padło na którejś z Komisji
Rady i oni skierowali pytanie do firmy, która zajmuje się dzierżawą tych
urządzeń. Firma nadmieniła, że do wymiany podlegają tylko te elementy, które
zostały wskazane w trakcie trwania prac, a pozostałe elementy nadają się do
eksploatacji. Na ul. Konopnickiej podczas naprawy kanalizacji, tam
rzeczywiście były rury azbestowo-cementowe, ale myśli, że one nie zagrażają ,
bo są głęboko. Dla pewności zapyta Spółkę WodNik, czy stanowią te rury
zagrożenie.
Radny Marzec zapytał o restauratorów i handlowców, którzy mają swoje
siedziby w Rynku a w związku z trwającą wymianą nawierzchni spadła im
liczba klientów, czy pan Burmistrz przewiduje dla tej grupy osób jakieś
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Burmistrz odpowiedział, że ten remont nawierzchni płyty w Rynku starają się
tak robić, żeby on nie wpływał tak znacząco na utargi. Restauracja Ratuszowa
ma dojazd od ulicy Słonecznej i Głowackiego. Tak samo Księgarnia i punkty
ELDOM i inne punkty sprzedaży jakie tam są mają dojazd. Jeżeli zaistnieje taka
sytuacja o której radny mówił, to jakąś decyzje podejmie. Na razie nie widzi
potrzeby.
Radny Marzec prosił o podanie w prasie numeru telefonu, chodzi o możliwość
zgłaszania sytuacji jaka miała ostatnio miejsce, że w całym prawie mieście
świeciło się światło o godz. 12:00. Uważa, że taką energię należałoby
spożytkować na wioski, te które są nieoświetlone. Prosił, aby podpisując umowę
z firmą, która dba o oświetlenie miasta, czyli wymianę żarówki, żeby firma
najpierw zaznaczyła, które są do wymiany a potem wyłączyła światła. Światła
w Trzebnicy palą się po 2, 3 godziny. Dwu, czy trzygodzinne oświetlenie części
Trzebnicy to jest oświetlenie wioski przez cały miesiąc.
Radny przypomniał o złożonym wniosku na Komisji w sprawie zamieszczania
protokołu z sesji na stronie BIP, po uprzednim przyjęciu go na sesji przez Radę.
Chodzi mu głównie o to, żeby każdy mieszkaniec miał dostęp do informacji, co
się dzieje na sesjach, bo nie każdy może fizycznie uczestniczyć
a zainteresowanie jest duże.
Burmistrz odpowiedział, że uważa to za słuszny wniosek i od dzisiejszej sesji
będą protokoły zamieszczane na BIP-ie.
Radny Janusz Szydłowski zakomunikował, że wpłynęła skarga na działanie
urzędnika komisji przetargowej. Dotyczy remontu drogi gminnej
w miejscowości Kuźniczysko. Firma, która wygrała przetarg miała ofertę
wyższa o 35 tysięcy zł od firmy, którą złożyła niższą ofertę.
Radny zwrócił się z pytaniem do Naczelnika Zarzecznego, co spowodowało, że
firma DROMIL została odrzucona pomimo, że złożyła korzystniejsza ofertę.
Przewodniczący Rady na wstępie pouczył radnego Szydłowskiego, że dyskusja
na ten temat jest bezprzedmiotowa, ponieważ to nie jest kompetencja Rady
Miejskiej, bo skarga dotyczy pracownika. Komisja ani Rada nie jest organem
właściwym do rozpatrywania tej skargi. Z tego co wie toczy się procedura
odwoławcza i wszelkie pretensje i zarzuty będą rozpatrywane w procedurze
odwoławczej.
Burmistrz oznajmił, że Naczelnik nie ma obowiązku odpowiadać na to pytanie,
bo skarga jest na pracownika a jedyną osobą, która tą skargę może rozpatrzyć
jest Burmistrz. Niewłaściwie została ta skarga skierowana. Autor tej skargi nie
zna przepisów k.p.a. i Kodeksu Pracy. Tak jak Przewodniczący powiedział, że
trwa procedura odwoławcza a o skutkach zostaną Państwo poinformowani.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym momencie nic więcej nie można
mówić, bo trwa procedura odwoławcza.
Burmistrz dodał, że Jago zdaniem pan Naczelnik żadnego błędu nie popełnił
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Radny Szydłowski poprosił, aby Burmistrz po zakończeniu o sprawie
poinformował.
Burmistrz oznajmił, że poinformuje o rozstrzygnięciu przetargu, bo pracownik
to jest Jego domena i nie ma takiego obowiązku informowania radnych.
Więcej zapytań nie było.
Ad.42. Wolne wnioski.
Sołtys wsi Brzezie zapytał o fundusze sołeckie. Rok temu słyszał, jak pan
Premier chwalił się , że są fundusze sołeckie i buduje boiska „Orlik”. Z tego co
się orientuje u nich żadnych funduszy sołeckich nie ma. Gmina Długołęka wie,
że ma taki fundusz. Zapytał, czy mógłby się coś na ten temat dowiedzieć.
Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście jest ustawa, która daje możliwość na
terenach wiejskich tworzenia funduszu sołeckiego. Ustawa dopiero wejdzie
w życie od 1 czerwca br. bo jeszcze nie obowiązuje. Jeżeli wejdzie, to On jest
za tym, tylko nie należy się spodziewać tam jakiś wielkich pieniędzy. Obecnie
ZPK zajmuje się pewnymi imprezami na wsi a potem będzie to robić wieś, to
będzie przełożenie pieniędzy z jednego worka do drugiego. Inaczej mówiąc
Rada sołecka będzie miała możliwość decydowania na co pieniądze wydać.
Przewodniczący Rady dodał, że ta ustawa obliguje rady do podejmowania
uchwał o ustanowieniu takich funduszy sołeckich. Termin wejścia w życie tej
ustawy, to jak Burmistrz nadmienił jest 1 czerwca tego roku.
Sołtys pan Gaj powiedział, że ustawa przeszła przez Sejm i tam mówili, że
najniższa dieta sołtysa będzie wynosić 200 zł.
Prowadzący opowiedział, że o tym właśnie mówią, to jest świeży temat.
Sołtys wsi Brzezie, pan Gaj wnioskował, aby 16 marca br. o godz. 11:00 zrobić
naradę sołtysów, bo tej narady dawno nie było. Jego zdaniem sołtysi nic nie
wiedzą. Termin jest dobry, bo wszyscy przyjeżdżają wtedy z podatkiem. Uważa,
że dobrze by było zaprosić kierownika KRUS, Prezesa Restrukturyzacji
Rolnictwa, PZU, chodzi o szkody. Tyle jest nowych rzeczy a oni nic nie wiedzą.
Burmistrz odpowiedział, że tych spotkań z sołtysami było dosyć sporo. Ten
termin 16 marca sprawdzi i jeżeli będzie miał wolny, to wyśle zaproszenia. Na
Komisji ds. rolnictwa złożył deklarację, że takie spotkanie się odbędzie.
Wpłynął wniosek o podwyżkę diet dla sołtysów do wysokości 300, 400 zł dla
każdego sołtysa, podpisany przez 31 sołtysów, w tym radnych będących
sołtysami.
Zdaniem Burmistrz ten temat należy przedyskutować.
Radny Sikora powiedział, że do funduszu sołeckiego prawdopodobnie
przystąpią te wioski, które przystąpią do Programu Odnowy Wsi. W tej chwili
przystąpiło 9 wsi. W tych wsiach na pewno były robione konsultacje z sołtysami
i radą sołecką. Nie wie jak było na innych wsiach. Na jesień ma być znowu
nabór.
Sołtys wsi Brzezie oznajmili, że o tym nic nie wiedział i myśli, że więcej jest
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Burmistrz uważa, że nie można mierzyć sił na zamiary, bo można zrobić 30
takich planów, ale trzeba też wiedzieć, że środki, które mamy otrzymać mogą
być niskie. Jest 41 wiosek i On sobie z tego zdaje sprawę, że przez 2 lata nikt
nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców. Po kolei będą
starali się robić jak najwięcej. Każda inwestycja wymaga przygotowania. Dużo
zostało zrobione, oświetlanie zostało dołożone w każdej wiosce, chodniki są
robione, place zabaw i drogi.
Sołtys wsi Brzezie pan Gaj powiedział, że nie chce być źle zrozumiany, bo On
nie mówi, że na wsi się nic nie robi, robi się dużo, tylko, że wieś nie jest
informowana co będzie robione, co jest w budżecie zapisane.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że sołtysi zapraszani są na każdą sesję
Rady Miejskiej i nie można tu mówić, że się nic nie wie, bo budżet był
uchwalany na sesji.
Chętnych do zabrania głosu w punkcie „wolne wnioski” nie było.
Prowadzący po wyczerpaniu tego punktu przeszedł do kolejnego.
Ad.43. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy w dniu dzisiejszym otrzymali
druki oświadczeń majątkowych. Termin ich złożenia upływa 30 kwietnia 2009 r.
Radny Pasiecznik podziękował za pieniądze przekazane przez radnych
w wysokości 1250 zł na cel pokrzywdzonej w wypadku dziewczynki Natalki.
Dodał, że jeśliby ktoś chciał jeszcze przekazać 1% swojego podatku, to On
dysponuje numerem KRS-u.
Ad.44. Przewodniczący Rady Jan Darowski podziękował wszystkim za
przybycie i słowami „zamykam XXV sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał jej zamknięcia o godz. 12:20.
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