P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/09
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 marca 2009 roku.
Załączniki do protokołu:
1) lista obecności radnych.
2) do 3) uchwały podjęte na XXVI sesji Nr XXVI/258/09 i Nr XXVI/289/09.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Obrad rozpoczęto o godzinie 14:00.
Stan radnych – 21, obecnych - 21.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXVI
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał Burmistrza
Marka Długozimę, zastępców Burmistrza Jadwigę Janiszewską i Adama
Gubernata, panią i panów radnych, panią Skarbnik Barbarę Krokowską,
naczelników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów,
przedstawicieli prasy oraz zgromadzoną publiczność.
Na wstępie powiedział, że do przedstawionego porządku obrad, na wniosek
pana Burmistrza wpłynął jeden projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok zaproponował, aby ten projekt
wprowadzić w punkcie 3 porządku obrad, natomiast kolejne punkty przesuną się
o jeden punkt.
Następnie zapytał radnych, kto jest za taką zaproponowaną zmianą porządku
obrad: „za” – 21. Rada jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr XXVI/288/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok.
4. Podjęcie uchwały Nr XXVI/289/09 w sprawie zmian w podziale na stałe
obwody głosowania.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Komunikaty.
8. Zamkniecie sesji.
Ad. 3. Skarbnik Barbara Krokowska omówiła projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 r.
Radny Mariusz Czarny zapytał, dlaczego zwiększa się wydatki na nadzór
inwestorski, jak było wiadomo ile to kosztuje?
Skarbnik odpowiedziała, że osoba pełniąca nadzór nad elektryką jest osobą
fizyczną i musimy zabezpieczyć środki w formie umowy-zlecenia.
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Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała została podjęta.
Ad.4. Podjęcie uchwały Nr XXVI/289/09 w sprawie zmian w podziale na
stałe obwody głosowania.
Przewodniczący na wstępie powiedział, że ruszyło już kalendarium wyborcze
i wybory odbędą się do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca br. W związku
z tym, że w Trzebnicy powstały nowe ulice, obowiązkiem Rady jest podjęcie tej
uchwały, aby osoby zamieszkujące na tych ulicach mogły uczestniczyć
w głosowaniu. Chodzi tu o ulice: Pogodną, Winną i Plac Włostowica. Zmiany
byłyby do obwodu głosowania nr 1 i do obwodu głosowania nr 4. W związku
z tym nastąpiła konieczność zwołania tej sesji i wprowadzania tych zmian.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że ma jedną drobną uwagę, Plac
Włostowica, pełna nazwa to Plac Piotra Włostowica.
Prowadzący zgodził się z tą uwagą.
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie zmian
w podziale na stałe obwody głosowania wraz z poprawką zgłoszoną przez
radnego Czesława Czternastka, aby dopisać Plac Piotra Włostowica, przez
dopisanie słowa Piotra: „za” – 21, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu”
– 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.5. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że wczoraj wpłynęła jedna interpelacja
i jedno zapytanie złożone przez radnego Mariusza Czarnego. Zostały one
przekazane Burmistrzowi celem rozpatrzenia.
Ad.6. Wolne wnioski.
Radny Janusz Szydłowski odczytał oświadczenie dotyczące ostatnich wydarzeń
jakie miały miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej, cyt. „ Po zerwaniu umowy
koalicyjnej w Trzebnickiej Radzie Miejskiej przez Platformę Obywatelską,
Zarząd Komitetu PiS w Trzebniccy podjął uchwałę o cofnięciu rekomendacji
pani Jadwidze Janiszewskiej na funkcję Vice Burmistrza. Jednocześnie biorąc
pod uwagę wkład i zaangażowanie działania na rzecz samorządu w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwiązywania spraw
mieszkaniowych, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, pracy społecznej,
pragną wraz z Klubem radnych z PiS podziękować za dotychczasową
współpracę i życzyli dalszych sukcesów w działalności społecznej a także
w życiu osobistym. W podpisie Zarząd Komitetu PiS i Klub radnych PiS”.
Radny Szydłowski wręczył pani Burmistrz kwiaty.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu i przeszedł do kolejnego punku.
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Przewodniczący Rady poinformował, że planowana sesja absolutoryjna
odbędzie się 30 kwietnia br. Następnie przypomniał o składaniu oświadczeń
majątkowych.
Ad.8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Jan Darowski podziękował wszystkim za przybycie
i słowami „zamykam XXVI sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godz. 14:20.
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