P R O T O KÓ Ł Nr XXVII/09
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załącznik od nr 2 do nr 10.
Projekty uchwał wprowadzone do porządku obrad w punkcie 14 i 15 stanowią
załączniki od nr 11 do nr 12.
Wniosek Komisji Rewizyjnej wystosowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej
stanowi załącznik nr 13.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 11:00.
Stan Radnych – 21, obecnych – 21.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXVII 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 powiedział, że do porządku obrad wpłynęły następujące propozycje
zmian:
- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów w Gminie
Trzebnica.
- Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do zgromadzenia
Związek Gmin „Bychowo”
Wnioskodawcą obu projektów uchwał jest Burmistrz.
Wpłynął również wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie
do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących
stałych komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy (wniosek ten dotyczy odwołania
przewodniczącego komisji rewizyjnej)
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawi wyboru Przewodniczących
stałych komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy (dotyczy to komisji rewizyjnej)
W związku z wpłynięciem wymienionych projektów Przewodniczący zaproponował
ujęcie ich w porządku obrad. Przewodniczący odczytał jak miałby wyglądać nowy
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
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2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i decyzjach od
ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołów:
- z XXV sesji Rady Miejskiej;
- z XXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XXVII/290/09 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr XXVII/291/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.
7. Podjęcie uchwały Nr XXVII/292/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok .
8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/293/09 w sprawie
ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
funkcjonującego na terenie Gminy Trzebnica.
9. Podjęcie uchwały Nr XXVII/294/09 w sprawie zmiany uchwały nr
XXV/257/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013.
10.Podjęcie uchwały Nr XXVII/295/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
przy ul. Polnej w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/246/04 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2004 roku.
11.Podjęcie uchwały Nr XXVII/296/09 w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie
Brzezie.
12.Podjęcie uchwały Nr XXVII/297/09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla
sołtysów Gminy Trzebnica.
13.Podjęcie uchwały Nr XXVII/298 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/06 w
sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Trzebnica do zgromadzenia Związek
Gmin „Bychowo”
14.Podjęcie uchwały Nr XXVII/299/09 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/09
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy
15.Podjęcie uchwały Nr XXVII/300/09 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/09
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy
16.Komunikaty.
17.Zakończenie sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad: „za” - 21,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poprosił o rozdanie mandatów, wykonanych przez
Przewodniczącego Komisji, Janusza Pancerza.
Po rozdaniu mandatów Przewodniczący przeszedł do punktu 3 porządku obrad
i oddał głos Burmistrzowi.
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Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Ostatnia sesja odbyła się 26 marca 2009 r.
Najważniejsze sprawy to:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesje
2. wydanie zarządzeń w spr.:
1) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej we wsi Ligota,
2) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej we wsi
Księginice,
3) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej we wsi
Komorowo,
4) zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok,
5) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
remont muru oporowego przy ul. Lipowej w Trzebnicy,
6) zmiany adresu lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8
(przeniesienie z Głuchowa Górnego do Skarszyna ),
7) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej przy ulicy
Pogodnej w Trzebnicy oraz we wsi Księginice i Raszowie
8) wyrażenie zgody na dokonanie zamiany gruntów komunalnych ( ul. Solna ) na
grunty stanowiące własność Powiatu Trzebnickiego ( ul. Kościuszki ),
9) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
rozbudowę budynku usługowego Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy,
10) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonej w Trzebnicy
przy ul. Obrońców Pokoju i Kościelnej,
11) darowania na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiącej
działkę w obrębie m. Cerekwica.
Radny Janusz Szydłowski zapytał o złożoną interpelację w sprawie instytucji i osób
fizycznych, z którymi Gmina Trzebnica pozostaje w sprawach spornych o
charakterze sądowym. Radny powiedział, że w odpowiedzi, w punkcie 5 znajduje się
sprawa przeciwko spółce Usługi Komunalne „Wodnik”, o zapłatę. Radny chciałby się
dowiedzieć o jaką zapłatę chodzi.
Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie ze statutem na sesji absolutoryjnej nie
jest przewidziany punkt interpelacje i zapytania. W związku z tym nie powinno się
wchodzić w materie, która nie jest objęta porządkiem obrad.
Burmistrz powiedział, że należy trzymać się statutu.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.4. Przyjęcie protokołów:
Przewodniczący Darowski powiedział, że protokoły były wyłożone w biurze Rady
Miejskiej, a następnie przeszedł do ich głosowania.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady
Miejskiej: „za” - 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty
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jednogłośnie.
Kolejno poddany pod głosowanie został protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej: „za”
- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXVII/290/09 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie
głosu.
Przewodniczący Paweł Wolski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej wystosowany
do Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 13 do protokołu).
Przewodniczący Jan Darowski poinformował, iż skład orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez
Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
oraz zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Radny Janusz Szydłowski poprosił o jaśniejsze wyjaśnienie dotyczące uwagi jaką
zwrócił skład orzekający komisji RIO na niewielkie przekroczenie planów wydatków
w kwocie 21 zł. Radny powiedział, że jest to śmieszna kwota ale RIO przypomina, że
nawet niewielkie przekroczenie planu wydatków stanowi naruszenie zasad
wykonywania budżetu. Radny zapytał panią skarbnik z czego to wynika?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynika to głównie z zaokrągleń. W dziełach i
paragrafach były zaplanowane kwoty i nastąpiły przekroczenia w wysokości 5 gr, 38
gr, 16 gr, 30 gr, 40 gr, 14 gr, itd. Z takich drobnych przekroczeń nazbierała się kwota
21 zł.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że na komisjach zadał parę pytań, do dzisiaj na
pytania i interpelację nie otrzymał odpowiedzi. Wiąże się to bezpośrednio z budżetem
za 2008 rok. Pierwsza sprawa dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej. W
sprawozdaniu nie zostało umieszczone rozliczenie dotacji budżetowej. Radny
chciałby usłyszeć na co zostało przeznaczone 300 tys. zł dotacji, które Gmina w
budżecie przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W sprawozdaniu została
ujęta pozycja pokrycie amortyzacji po stronie przychodów i po stronie kosztów.
Radny pyta o podstawę prawną dotyczącą tych zapisów i ich celowości. Następna
spraw dotyczy kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego (dział 750
administracja publiczna), radny zadał pytanie ile kosztów Gmina poniosła na
poszczególne działania promocyjne i jakie te działania promocyjne były. Kolejne
pytanie związane z promocją dotyczyło ilości kosztów jakie gmina poniosła w
związku z ogłoszeniami prasowymi w 2008 roku w gazecie „Nowa”, a ile na
ogłoszenia gmina wydała w innych czasopismach? Kolejna sprawa dotyczy
wydatków w dziale 600 transport i łączność, wydatki bieżące na kwotę 700 tys. zł.
radny pytał, w których miejscach miasta i gminy Trzebnica te zadania zostały
zrealizowane, a przede wszystkim chodziło o gwarancję jaką wykonawca udzielił na
te roboty. Radny powiedział, że jeżdżąc po mieście zauważył parę miejsc, które nie
wyglądają na wyremontowane, a jeśli były remontowane to zostało to źle wykonane,
jednym z takich przykładów są schody na ul. Słonecznej. Radny pyta zatem jakie
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działania Gmina podjęła w celu wyegzekwowania jakości robót zapłaconych w 2008
roku?
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny powiedział, że w kwestii jakości prace kontrolowane
są na bieżąco. Odnośnie schodów, o których powiedział radny były one tylko
pobieżnie remontowane. Naczelnik nie wiedział jaki jest stan schodów na dzień
dzisiejszy ale zostanie to sprawdzone.
Przewodniczący Darowski oddał głos Burmistrzowi.
Burmistrz powiedział, że do niego pytania nie było bo pan radny chciał odpowiedź na
swoje interpelacje. Burmistrz powiedział, że odpowiedzi takie zostaną udzielone w
ustawowym terminie przewidzianym w statucie.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że w przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej
pytanie jest tak proste i oczywiste, że rozliczenie dotacji budżetowej powinno być
załączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Radny dziwi się, że tego nie ma. A
radni, którzy będą głosowali z rozliczenia tego budżetu nie wiedzą co zostało
wykonane. Radny mówi, że znalazł kartkę dotyczącą planu remontu na 2008 rok, na
której było 16 pozycji. Pojawia się pytanie co za te 300 tys. zł. zostało zrobione?
Pani Skarbnik przypomniała, że na jednej z komisji padło takie pytanie i taka
informacja została udzielona. Środki zostały wykorzystane na remonty dachów w
wysokości 87.930,02 zł, na usługi 12.065,00 zł, na remonty instalacji elektrycznej
19.577,62 zł, na remonty instalacji gazowej 12.142,50 zł, remontowane były również
podłogi, ściany, sufity i przygotowane zostały socjalne lokale mieszkalne. Takie
prace składają się na tą kwotę.
Przewodniczący Darowski powiedział, że temat ten dotyczy interpelacji, o której
mówił Burmistrz, a to nie powinno być poruszane na tej sesji.
Radny Czarny powiedział, że nie jest to interpelacja tylko pytanie do wykonania
budżetu. Radny powiedział, że na komisji rolnej pani skarbnik mówiła, że łączna
suma tych remontów wyniosła ponad 300 tys. zł i radny pyta gdzie te 300 tys. zł
zostało rozliczone? Drugą sprawą są wydatki bieżące na utrzymanie dróg i
chodników. Radny zwraca uwagę, że kwota nie jest bagatelna i jeżeli Gmina wydaje
pieniądze to ma prawo oczekiwać, że zlecona praca zostanie wykonana dobrze.
Radny nie przyjmuje wytłumaczenia, że „coś tam zostało zrobione na schodach, nie
wiemy co i pytanie za co zapłaciliśmy i kto to sprawdza”.
Burmistrz Marek Długozima odpowiedział, że w sprawozdaniu są wszystkie
inwestycję, które zostały zrobione i są one szczegółowo opisane. Jeżeli po wykonanej
pracy okazuje się że należy coś poprawić to jest to robione w ramach gwarancji.
Radny Czesław Czternastek zabrał głos w imieniu Klubu Radnych Trzebnica 2000
plus. Klub ocenia, że budżet został wykonany dobrze. W sprawozdaniu komisji
rewizyjnej zostało zaznaczone, iż dochody ze sprzedaży nieruchomości nie zostały
zrealizowane w stopniu nas zadowalającym. Natomiast rozumiemy sytuację, która
nastąpiła w ubiegłym roku, weszliśmy w fazę kryzysu i chęć nabywania
nieruchomości trochę spadła. Nie mniej jednak dochody i wydatki zaplanowane,
zostały zrealizowane. Stąd też Klub Radnych Trzebnica 2000plus będzie głosował za
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
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Radny Paweł Czapla w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
poinformował, że klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Radni klubu są z tego budżetu zadowoleni. Wskaźniki procentowe mówią same za
siebie. Kierunek inwestycji został nakreślony już na początku kadencji i wraz z
Burmistrzem w przyszłości będziemy realizować konsekwentnie program, który
został założony.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 5. Uchwała została podjęta.
Burmistrz podziękował w imieniu własnym i pracowników. Powiedział ponadto, że
budżet Gminy Trzebnica ma najlepsze wykonanie w całym Powiecie Trzebnickim i z
pewnością na znajduje się w czołówce w skali całego kraju.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXVII/291/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był omawiany przez właściwe
komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Niemniej jednak zapytał czy są jeszcze
jakieś pytania?
Radny Janusz Szydłowski odniósł się do stosunku zysków i strat, który został
załączony do rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok. W punkcie B –
koszty działalności operacyjne i wynagrodzenia, za 2007 rok widnieje kwota
611.216,00 zł, a za 2008 roku 849.073,00 zł. Radny prosi o odpowiedź skąd taka
różnica?
Dyrektor Barbara Muszyńska odpowiedziała, że są tam zawarte wszystkie umowy o
dzieła i umowy zlecenie.
Radny Szydłowski powiedział, że analizując wszystko co się dzieło w Zespole
Placówek Kultury w roku 2007 uważa, że działalność kulturalna była tak samo
obszernie prowadzona, a różnica jest bardzo duża.
Dyrektor Muszyńska powiedziała, że jeśli chodzi o kwestę podwyżek płac to w 2008
roku ZPK otrzymało na ten cel kwotę 53 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o całą kwotę
to są w niej zawarte umowy o dzieła i umowy zlecenia.
Radny Szydłowski powiedział, że porównując budżet 2008 roku z 2007 rokiem
różnica wynosi 539 tys. zł, a mimo to bilans zamknął się startą 4.300,00 zł.
Główna Księgowa ZPK odpowiedziała, że strata bilansowa wynikła w związku z nie
otrzymaniem w tym roku środków na pokrycie amortyzacji.
Radny Janusz Szydłowski zapytał o imprezy plenerowe, a głównie o festiwal
zwiastunów filmowych odbywający się od 11 do 13 lipca. Radny pamięta, że impreza
kosztowała około 100 tys. zł, a uczestniczyło w niej 500 osób. Czy w 2009 roku jest
również planowana taka impreza i czy koszt będzie równie wysoki?
Dyrektor Barbara Muszyńska odpowiedziała, że w zeszłym roku ze względu na
pogodę impreza musiała zostać przeniesiona do budynku. Natomiast w tym roku ta
impreza nie jest zaplanowana ze względu na oszczędności.
Radny Szydłowski powiedział, że z tego co pamięta to pierwszy dzień festiwalu był
bardzo ładny ale radny chyba nie naliczyłby tam 500 osób. Zdaniem radnego
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zorganizowanie tej imprezy było rozrzutnością.
Przewodniczący Rady Jan Darowski powiedział, że uczestniczył w tym festiwalu i z
pewnością była tam deklarowana liczbo 500 osób.
Radny Paweł Czapla odniósł się do festiwalu zwiastunów filmowych. Powiedział, że
patrząc na kwotę rzeczywiście można odnieść wrażenie, że była to rozrzutność ale
impreza była naprawdę ciekawa. Radny Czapla brał w niej udział przez wszystkie
trzy dni i uważa ją za udaną. Jest jednak zdania, że można było dokonać pewnych
ulepszeń i ewentualnie skrócić czas trwania np. do dwóch dni bo szkoda będzie
zrezygnować z takiej imprezy.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że radni dostali sprawozdanie finansowe i opis
działalności kulturalnej, natomiast nie otrzymali rozliczenia dotacji z budżetu.
Dotacja ta wynosi 1.755.150,00 zł. W stosunku do 2005 roku wzrost wynosi prawie
200%. Zdaniem Radnego Czarnego ta Rada jest hojna w stosunku do kultury i jest to
dobre tylko jeszcze lepiej było by gdyby te wydatki były kontrolowane. Dotacja w
stosunku do budżetu 2007 roku wynosi 150%, natomiast wynagrodzenia wzrosły w
stosunku do 2005 roku o 198%, w stosunku do 2007 roku o 30%. Pani Dyrektor
mówiła że są to umowy o dzieła. Radny zapytał co się mieści pod pojęciem usługi
obce, które wzrosły od 2005 roku z kwoty 142 tys. do kwoty 448 tys. Radny pyta
gdzie te pieniądze zostały wydane? Zakres działalności w sprawozdaniu jest bardzo
ładnie opisany, natomiast nie ma ani jednej kwoty.
Dyrektor Muszyńska powiedziała, że jeśli chodzi o usługi obce tam są zawarte
faktury za nagłośnienie, oświetlenie, za usługi remontowe, za wypożyczenie kabin toi
toi, za ochronę. To są te rzeczy, na które wystawia się faktury.
Radny Czarny powiedział, że ma przed sobą sprawozdanie za rozliczenie dotacji na
działalność Zespołu Placówek Kultury z 2006 roku podpisane przez panią dyrektor
Krystyna Philip i główną księgową panią Wiesławę Kraus. Dokładnie ta sama
księgowa, która podpisała to sprawozdanie. Radny sądzi więc, że wie jak powinno
wyglądać sprawozdanie i że rozliczenie dotacji powinno być zawsze dołączone do
rozliczenia.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że to sprawozdanie jest wyczerpujące i
podkreślił, że jak się coś robi to to kosztuję. Kwoty wymieniane przez radnego
wynikają stąd, że robi się wiele dla kultury w Trzebnicy i w całej Gminie. Nigdy tyle
się nie działo co teraz, stąd też takie koszty.
Radny powiedział, że działalność kulturalna została bardzo dobrze opisana, a jej
oceny merytorycznej zapewne dokonała komisja zajmująca się kulturą. Natomiast
jeśli mówimy o sprawach finansowych to należy patrzeć pod kątem ich celowości i
gospodarności. Radny Czarny powiedział, że ma przed sobą sprawozdanie z 2006
roku gdzie jest np. rozliczenie świetlic wiejskich 60 tys. zł. Z czego 31 tys. zł poszło
na działalność bezpośrednio kulturalną. Natomiast z obecnego sprawozdania nie
wiadomo ile poszło na działalność miejską, ile na wiejską, ile na remonty, a ile na
opał.
Dyrektor Muszyńska powiedziała, że takie sprawozdanie zostało dostarczone.
Radny Czarny powiedział, że tego nie ma.
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Przewodniczący Rady powiedział, że otrzymała to właściwa komisja.
Radny Czarny zawnioskował aby wszystkie materiały, a zwłaszcza finansowe były
dostarczane wszystkim radnym.
Przewodniczący powiedział, że nie widzi w tym problemu.
Następnie przeszedł do głosowanie projektu uchwały: „za” - 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 2. Uchwała została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXVII/292/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok.
Przewodniczący powiedział, że wpłynęła autopoprawka Burmistrza do tego projektu
w związku z czym prosi panią Skarbnik o wyjaśnienie.
Pani Skarbik powiedział, że wprowadzenia autopoprawki wynika z faktu, że gmina
otrzymała kwoty dotacji na zorganizowanie wyborów do europarlamentu, jak
również środki na wypłatę dodatków dla pracowników. Przed chwilą została
oficjalnie podpisana umowa na dofinansowanie do łącznika między ulicami Milicką i
Prusicką. W związku z czym zostały już dostosowane kwoty w projekcie do tych,
które faktycznie wystąpią. Zwiększenie wydatków dotyczyć będzie modernizacji
dworca kolejowego w Trzebnicy. Niezbędne będą środki na przebudowę dróg w
miejscowościach: Kobylice, Księginice, Blizocin, Boleścin, Ujeździec Mały.
Również niewielka kwota jest niezbędna do zapłaty za projekt łącznika ulic Milickiej
z Prusicką. Oprócz tego zabezpieczone są wydatki związane z otrzymanymi
dotacjami. W ramach przesunięć wewnętrznych komendant zagospodarował środki
na wydatki inwestycyjne, a dokładnie na zakup specjalistycznego sprzętu
przeciwpożarowego i ratowniczego. W dziele oświata i wychowanie zabezpieczono
środki remont parteru w szkole podstawowej nr 3 w Trzebnicy oraz wymiana okien w
szkole podstawowej w Boleścinie. Zostały przeliczone dotacje dla jednostek
oświatowych i zabezpieczenie środków dla rozbudowy przedszkola nr 2. W dziale
gospodarka komunalna i ochrona środowiska znalazło się zabezpieczenie środków na
oczyszczalnię wód opadowych. Zwiększone zostają również środki na odwożenie
wyłapanych psów do schroniska. W dziele kultura fizyczna i sport w związku z
przeprowadzanym rozliczaniem Orlika 2012 wygospodarowane były środki i o te
środki Burmistrz proponuje zwiększyć budżet na budowę kortu tenisowego przy
kompleksie sportowym Orlik 2012. Nieznacznie należy również zwiększyć środki na
zakup sprzętu na wyposażenie placów zabaw dla miejscowości: Brzyków, Kobylice,
Domanowice, ponieważ te miejscowości nie były objęte odbudową wsi. W związku
z ubieganiem się o środki zewnętrzne zaproponowano zmianę nazw poszczególnych
inwestycji.
Radny Mariusz Czarny zapytał o wydatki w dz. 900 §90001 w kwocie 102.559,00 zł.
Pani Skarbnik powiedział, że są to środki na unieszkodliwianie wód opadowych.
Radny Czarny chce uzyskać odpowiedź z jakiego tytułu?
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny odpowiedział, że około 10 lat temu została zawarta
umowa ze spółka Wodnik, na oczyszczanie wód opadowych z dróg.
Radny Czarny powiedział, że z tego co pamięta to taka opłata jest zawarta w uchwale
dotyczącej opłat za wodę i ścieki. Radny uważa, że w umowie z Wodnikiem jest
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uregulowana opłata za oczyszczanie wód opadowych, czyli za tzw. kanalizacje
ogólnospławną. Radny pyta jakiego okresu dotyczy kwota 102 tys. zł?
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny odpowiedział, że ta kwota dotyczy jednego roku.
Radny Czarny zapytał więc czy Gmina płaci dwa razy za tą sama usługę?
Naczelnik Zarzeczny odpowiedział, że drugiej opłaty nie ma. Kwota wynikająca z
uchwały byłaby 3 lub 4 razy wyższa.
Radny Mariusz Czarny zgłosił wniosek formalny o wykreślenie kwoty 102.559,00 zł
do czasu przedstawienia rozliczenia wód opadowych w związku z uchwałą i umową
jednocześnie pomniejszając deficyt budżetowy.
Naczelnik Zarzeczny powiedział, że ta umowa została zawarta już dawno i jest to
zobowiązanie wymagalne. Gmina musi to zapłacić.
Burmistrz Długozima powiedział, że podziela zdanie naczelnika i proponuje odrzucić
ten wniosek.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Czarnego: „za” - 2,
„przeciw” - 17, „wstrzymał się” - 1. Wniosek upadł.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką Burmistrza: „za” - 17, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 4. Uchwała
została podjęta.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/293/09 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującego
na terenie Gminy Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że do tego projektu uchwały również została wniesiona
autopoprawka dotycząca załącznika nr 1.
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały był opiniowany przez komisje, jednak
są jeszcze poprawki jakie należy nanieść. W §7 należy skreślić kropkę i dopisać
„znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu za rok 2009.” W załączniki 1
wykreśla się adres i dopisuje się następujące słowa „wyżej wymienieni brali udział
w.......a dniu......w godzinach......”. Następuje zmiana z akceptacji komendanta na
„stwierdzam zgodność wyżej wymienionych danych Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Trzebnicy”.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXVII/294/09 w sprawie zmiany uchwały nr
XXV/257/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013 wraz z autopoprawką.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że głównie chodzi o to, że po rozmowie z
komendą wojewódzką policji we Wrocławiu, która będzie patronowała komisariat
powiatowy i tam ograniczyliśmy kwotę. Pierwotnie była to kwota 500 tys. zł, a teraz
będą to 2 tys. zł. Komenda wojewódzka prosiła jeszcze o bardziej ogólne zapisy,
żeby nie pisać tak szczegółowo.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką: „za”
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- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXVII/295/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul.
Polnej w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/246/04 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 30 września 2004 roku.
Przewodniczący powiedział, że uchwała była omawiana na komisjach lecz jeśli są
jeszcze jakieś pytania to prosi o ich zadanie.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką: „za”
- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXVII/296/09 w sprawie wyboru sołtysa w
sołectwie Brzezie.
Przewodniczący powiedział, że uchwała ta jest konsekwencją złożenia rezygnacji
przez dotychczasowego sołtysa tej miejscowości.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką: „za”
- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXVII/297/09 w sprawie ustalenia wysokości
diet dla sołtysów Gminy Trzebnica.
Radny Mariusz Czarny zwrócił uwagę, że chyba wkradł się błąd do projektu
uchwały. W „§1 ustala się miesięczne diety dla sołtysów Gminy Trzebnica w
wysokości 25% diety radnego..” Zdaniem radnego Czarnego powinien tam widnieć
zapis „§1 ustala się miesięczne diety dla sołtysów Gminy Trzebnica w wysokości
25% podstawy diety radnego..” ponieważ jest to procent składany. W związku z czym
Klub Prawa i Sprawiedliwości składa wniosek o dopisanie słowa „podstawy”.
Przewodniczący Darowski powiedział, że jest podział na dietę radnego,
przewodniczących komisji, wiceprzewodniczących i przewodniczącego rady. Ten
zapis jest czytelny bo chodzi o dietę radnego, czyli tą dietę podstawową,
niefunkcyjną.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że nie widzi innej opcji jak ta, o której
powiedział przewodniczący. Mowa jest o diecie radnego. I należy pozostawić to w
takiej formie.
Radny Mariusz Czarny poprosił o wytłumaczenia jak się liczy dietę radnego i co to
jest podstawa diety radnego.
Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi o 25% należności jaką otrzymuje radny.
Radny Czarny powiedział, że z tego co pamięta mamy 30% i 50% podstawy diety
radnego.
Przewodniczący Rady powiedział, że tak jest ale ta kwota dotyczy już konkretnej
sumy, którą otrzymuje dany radny. To jest 25% należności, którą otrzymuje dany
radny w danym okresie czasu.
Przewodniczący zapytał czy Radny Czarny nadal podtrzymuje swój wniosek.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że go podtrzymuje ponieważ będzie to liczenie
procentu od procentu. Powiedział, że podstawa prawna musi być jasna, albo trzeba
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przejść na kwoty tak jak było do tej pory albo trzeba liczyć od podstawy, a nie od
diety radnego.
Radny Andrzej Skóra zaproponował przegłosowanie wniosku radnego Mariusza
Czarnego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariusza Czarnego o
dopisanie w §1 słowa „podstawy” po słowach „...w wysokości 25%...”: „za” - 3,
„przeciw” - 16, „wstrzymał się” - 2. Wniosek upadł.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” - 21,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXVII/298 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/06
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Trzebnica do zgromadzenia Związek Gmin
„Bychowo”.
Przewodniczący Radny powiedział, że chodzi tu o ponowny wybór radnego Pawła
Czapli.
Radny Mariusz Czarny poprosił o wyjaśnienie bo z jego wiedzy radny Paweł Czapla
był już wybrany.
Radny Paweł Czapla powiedział, że nie złożył oświadczenia lustracyjnego.
Przewodniczący Rady dodał, że radny nie złoży takiego oświadczenia z tytułu
członkostwa w stowarzyszeniu, natomiast jako rady je złożył. Radny Czapla nie
poinformował o złożeniu takiego oświadczenia lustracyjne jako radny i to przesądziło
o wygaśnięciu członkostwa w stowarzyszeniu Związku Gmin „Bychowo”.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw' – 0,
„wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXVII/299/09 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/6/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 27 kwietnia do Rady Miejskiej wpłynął
wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, o odwołanie z funkcji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy pana Pawła
Wolskiego. Argumentacja sprowadza się w zasadzie do tego, że Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości uważa, że posiada za mało przedstawicieli na funkcjach
przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy w związku z tym wnioskuje
o zmianę przewodniczącego tejże komisji.
Radny Janusz Szydłowski odczytał fragment uzasadnienia Klubu Radnych PiS:
„biorąc pod uwagę dobro
wspólne samorządu lokalnego, zasadę
współodpowiedzialności za rozwój demokracji w samorządzie lokalnym, dobry
zwyczaj demokratyczny samorządów, rządząca koalicja dzieli się odpowiedzialnością
z opozycją za rozwój samorządu. Zasadę koalicja rządzi, opozycja kontroluje. Nasz
wniosek odwołania przewodniczącego koalicja rewizyjnej jest słuszny i godny
poparcia przez wszystkich radnych.”
Radny Czesław Czternastek powiedział, że z chęcią poparłby taki wniosek gdyby
Prawo i Sprawiedliwość prezentowało to stanowisko od początku kadencji.
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Natomiast dzisiejszy wniosek pokazuje, że „punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia”. Gdyby na początku kadencji PiS zawnioskował o przewodnictwo Komisji
Rewizyjnej opozycji, dzisiaj na pewno radny Czternastek przekonałby swój Klub by
ponownie przedstawiciel opozycji zajął miejsce przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, ale tak nie było. Druga kwestia dotyczy konsensusu, o którym jest mowa
we wniosku. Radny Czternastek przypomniał, że na przewodniczącego jednej z
Komisji radni PiS-u wybrali członka Klubu Trzebnica 2000plus ale wbrew woli
Kluby Trzebnica 2000plus, a więc konsensusu w tym momencie nie było.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że na początku kadencji stanowisko PiS-u było
wyraźne, że ten kto przychodzi kontroluje poprzedników. Dlatego ugrupowanie,
które wygrało wybory czyli Platforma Obywatelska wybrała pana Pawła Wolskiego
na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i nikt nie miał wątpliwości. Po upływie
dwóch lat kontrolujący przez dwa lata już rządzą i nadszedł czas aby to opozycja
zaczęła kontrolować.
Następnie przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 5,
„przeciw” - 14, „wstrzymał się” - 2. Uchwała nie została podjęta.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXVII/300/09 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/6/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym stanie rzeczy kolejny punkt porządku
obrad stał się bezprzedmiotowy. Skoro wcześniejsza uchwała nie została podjęta nie
ma możliwości wyboru nowego przewodniczącego dla komisji Rewizyjnej. W
związku z tym przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
Ad.16. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przypomniał o upływającym dzisiaj terminy składania
oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący zaprosił również wszystkich w imieniu swoim i pana Burmistrza na
uroczystość obchodów 3-go maja. Zbiórka jest o 10:30 przed Urzędem Miejskim,
później odbędzie się msza święta i uroczystości pod Krzyżem Katyńskim, na które
wszyscy są zaproszeni.
Burmistrz Długozima jako koordynator przedsięwzięcia sadzenia dębów pamięci
zaprosił wszystkich radnych i zebranych gości na poświęcenie trzech dębów pamięci.
Pierwszy będzie poświęcony 5 maja o godz. 12:00 przy kościele pod wezwaniem Św.
Piotra i Pawła. Dwa kolejne dęby 12 maja on godzinie 12:00 w lesie bukowym.
Dyrektor Barbara Muszyńska poprosiła aby radni jeśli mają jakieś pytania dotyczące
działalności Zespołu Placówek Kultury wcześniej o tym informowali, tak aby można
było wyjaśnić wszystkie niejasności już na komisjach.
Przewodniczący Rady powiedział, że zapraszanie gości na komisje leży w
kompetencjach przewodniczących owych komisji.
Radny Czarny powiedział, że skoro całe sprawozdanie zostało złożone do biura Rady
to nie wie dlaczego on tego nie dostał.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że cały komplet otrzymały przedmiotowe
komisje.
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Radny Marzec zaproponował, że jeśli nie wszyscy radni dostają wszystkie materiały
to żeby chociaż przewodniczący klubów dostawali wszystkie materiały.
Przewodniczący Radny powiedział, że przedmiotowe komisje dostały te materiały
niemniej jednak jeśli jest taka wola to będę dostawać materiały wszyscy.
Więcej spraw nie było.
Przewodniczący zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy o godzinie 12:30.

Sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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