P R O T O K Ó Ł Nr XXX/09
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2009 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 14.
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 Jan Darowski powitał Burmistrza Marka Długozimę, Zastępcę
Burmistrza Jadwigę Janiszewską, panią i panów radnych, panią Skarbnik,
przedstawicieli prasy lokalnej i wszystkich zebranych, po czym słowami „otwieram
XXX sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia.
Przewodniczący powiedział, że do porządku obrad nie wpłynęły żadne zmiany w
związku z czym przedstawia się on następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i decyzjach od
ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu:
- z XXVIII sesji Rady Miejskiej;
- z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XXX/317/09 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica .
6. Podjęcie uchwały Nr XXX/318/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały Nr XXX/319/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice,
uchwalonego uchwałą Nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25
marca 2003 roku.
8. Podjęcie uchwały Nr XXX/320/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego uchwałą
Nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003
roku.
9. Podjęcie uchwały Nr XXX/321/09 uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota,
uchwalonego uchwałą Nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia
30 października 2003 roku.
10.Podjęcie uchwały Nr XXX/322/09 w sprawie zmiany Uchwały nr X/94/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie przystąpienia
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do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej,
Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I. Daszyńskiego, Solnej,
Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja,
H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa.
11.Podjęcie uchwały Nr XXX/323/09 w sprawie zmiany Uchwały nr X/98/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki,
Wojska Polskiego, Teatralnej, M. Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego,
A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka, C. K. Norwida,
J. Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego.
12.Podjęcie uchwały Nr XXX/324/09 w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w obrębie wsi Księginice.
13.Podjęcie uchwały Nr XXX/325/09 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie miasta Trzebnica.
14.Podjęcie uchwały Nr XXX/326/09 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę Trzebnica do realizacji projektu w ramach
3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych
urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu
miejskiego w Dzierżoniowie Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej”, Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w ramach Poddziałania
5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
15.Podjęcie uchwały Nr XXX/327/09 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin
„Bychowo”.
16.Podjęcie uchwały Nr XXX/328/09 w sprawie : trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy
Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego.
17.Podjęcie uchwały Nr XXX/329/09 w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z
obiektu uznanego za pomnik przyrody.
18.Przedstawienie wyników kontroli przez przewodniczącego zespołu
kontrolującego Komisji Rewizyjnej.
19.Interpelacje i zapytania.
20.Wolne wnioski.
21.Komunikaty.
22.Zamknięcie sesji.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i
decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Markowi Długozimie.
Burmistrz powitał wszystkich zebranych po czym poinformował, że ostatnia sesja
2

Rady odbyła się 30 czerwca 2009 roku. Najważniejsze sprawy podjęte od ostatniej
sesji to:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesje
2. wydanie zarządzeń w spr.:
a) wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
b) wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy,
c) udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę
i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Ligota.
d) ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez komunalną działkę
gruntową położoną w obrębie miasta Trzebnicy,
e) zmiany Zarządzenia nr 0151 / 86 / 2009 z dnia 15.06.2009 r. w spr. ustalenia
ceny za przejęcie odpadów na składowisko w Marcinowie,
f) nabycia do gminnego zasobu nieruchomość gruntową położoną w Trzebnicy
przy ul. Milickiej.
g) zmiany Zarządzenia Nr 0151 / 34 / 08 Burmistrza Gminy Trzebnica w
sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
h) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości położonych przy ul.
Milickiej, ul. Gen. L. Okulickiego, we wsi Ligota, Małuszyn, Rzepotowice,
Księginice, Biedaszków Wlk, Skarszyn, Skoroszów, Malczów, Komorowo,
i) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Miejscowości Skarszyn,
j) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
rewitalizację parku Solidarności w Trzebnicy,
k) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowę bazy sportowej pod potrzeby centrum treningowego EURO – 2012
– Etap I – budowa boisk i urządzeń sportowych,
l) sprzedaż na własność w formie przetargu ograniczonego, komunalny grunt
niezabudowany położony w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Parkowej.
m) zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok,
n) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w
obrębie wsi Księginice,
o) określenia ceny oraz gospodarki drewnem pochodzącym z cięcia drzew
stanowiących mienie komunalne,
p) informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze
2009 roku,
q) przyznania stypendium sportowego
r) zmiany Zarządzenia nr 0151/ 80 / 2009 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia
10.06.2009 r. w spr. nadania numeru porządkowego,
s) zmiany Uchwały nr II / 94 / 1997 Zarządu Miasta i Gminy Trzebnica z dnia
12.11.1997 r. w spr. nadania numeru porządkowego nieruchomości,
t) nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości zabudowanych
urządzeniami do ujęć wody zlokalizowanych w Trzebnicy przy ul. Leśnej
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u) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego, komunalne
grunty niezabudowane położone w obrębie wsi Księginice,
v) szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu
budżetu Gminy Trzebnica na 2010 rok,
w) ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez komunalną działkę
gruntową położoną w obrębie miasta Trzebnicy,
x) dokonania sprzedaży gruntu będącego własnością Gminy Trzebnica
położonego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 11B, dotychczasowemu
użytkownikowi wieczystemu,
y) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dzierżawę przenośnego lodowiska na okres zimowy 2009/2010 r.
Burmistrz powiedział jeszcze, że na następną sesję przedstawi szczegółowe
wykonanie budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych oraz zostanie przedstawiona
informacja o zakresie wykorzystania środków unijnych (gdzie wnioski były składane
i jaka jest skuteczność pozyskiwania środków). Burmistrz zakomunikował, że
najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie wnioskował o sesję nadzwyczajną,
ponieważ jeśli dziś zostanie podjęta uchwała dotycząca budowy chodnika w
miejscowościach Szczytkowice i Ujeździec Wielki to konieczne będzie
przygotowanie uchwały o pomocy dla Powiatu Trzebnickiego, bo będzie to wspólna
inwestycja. Zostanie też przygotowana druga uchwała odnośnie pomocy publicznej
na budowę drogi Trzebnica – Skarszyn.
Radny Andrzej Skóra poprosił o wymienienie składu komisji mieszkaniowej.
Burmistrz Długozima powiedział, że zmiana dotyczy tylko jednaj osoby. Na miejsce
pana Mirosława Jachimowskiego weszła pani Aldona Kapinos.
Ad.4. Przyjęcie protokołu:
- z XXVIII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
- z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXX/317/09 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że do tego projektu uchwały były wniesione poprawki
na komisach, które przedstawiła pani Skarbnik i które zostały przez radnych
naniesione oraz autopoprawka, która została dzisiaj dostarczona.
Pani Skarbnik przedstawiła przedłożoną autopoprawkę. Powiedziała, że dostała
informację o ostatecznym kosztorysie na zadanie przebudowy ulic Czereśniowej,
Grunwaldzkiej, B.Łokietka, W.Jagiełły w Trzebnicy i wartość ta wynosi 2.761.026,00
zł. Tą wartość należy nanieść w kolumnie 5. W kolumnach 11 i 12 należy wpisać
wartość 1.380.513,00 zł.
Radny Czesław Czternastek zauważył, że zmieni się teraz kwota globalne.
Pani Skarbnik powiedziała, że faktycznie się zmieni i wyniesie 29.562.033,00 zł.
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Przewodniczący otworzył dyskusje na temat projektu tej uchwały.
Żadnych zapytań nie było.
Przewodniczący Darowski poddał uchwałę pod głosowanie wraz z wcześniejszymi
poprawkami i dzisiejszą autopoprawką: „za” - 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXX/318/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 r.
Przewodniczący Rady zauważył, że również do tego projektu uchwały pani Skarbnik
przedstawiła poprawki na komisjach ale w związku z wpłynięciem w dniu
dzisiejszym autopoprawki poprosił ją o zabranie głosu.
Pani Skarbnik powiedziała, że autopoprawka dotyczy zarówno dochodów jak i
wydatków. Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia dofinansowania na drogę
w Kuźniczysku. Zwiększenia wydatków wynikają z następujących zmian: w dziale
gospodarka gruntami i nieruchomościami konieczne jest ogrodzenie działki gruntu w
obrębie ulic Lipowej, Obrońców Pokoju i Kościelnej. W dziele oświata i wychowanie
niezbędne jest zwiększenie środków na wynagrodzenia związane z nauczaniem
indywidualnym w SP w Kuźniczysku. W przedszkolu jeden z pracowników nabył
prawo do nagrody jubileuszowej. W dziele gospodarka komunalna i ochrona
środowiska wpisane zostały wydatki inwestycyjne na przyłącze wodociągowe do
boiska w Ujeźdźcu Wielkim oraz rewitalizacja Parku Solidarności. W dziele kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki na remonty świetlic. Zmniejsza
się wydatki na utworzenie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych w lesie
bukowym zgodnie z rozliczeniem projektu. Ze względu na zmianę przepisów
zmniejsza się również środki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Pani Skarbnik poprosiła jeszcze o naniesienie poprawek do załącznika uchwały. W
załączniku nr 2, w pozycji 2, kolumna 6 należy wykreślić rok 2009 – 2010, a nanieść
2010 – 2011. W załączniku nr 1 w pozycji 9, w kolumnie 6 i 7 prawidłowa kwota
wynosi 772.755,00 zł. W pozycji 17, 21, 28, 41 w kolumnie 4 zamiast 6060 powinno
być 6050. W pozycji 24 w kolumnie 4 zamiast 6050 powinno być 6060. W pozycji 58
w kolumnie 6 i 7 prawidłowa wartość wynosi 87.114,00 zł. Wynika to z części
normatywnej uchwały.
Radny Czesław Czternastek zapytał czy zmienia się globalna kwota?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota się zmieni ale nie ma jej obliczonej.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przedstawionymi
wcześniej poprawkami i przedstawiona dziś autopoprawką: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXX/319/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice,
uchwalonego uchwałą Nr VI/97/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 25 marca
2003 roku.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
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„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXX/320/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice, uchwalonego
uchwałą Nr XII/157/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 października 2003
roku.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXX/321/09 uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota,
uchwalonego uchwałą Nr XII/158/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30
października 2003 roku.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXX/322/09 w sprawie zmiany Uchwały nr
X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej,
Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I. Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września,
Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W.
Witosa.
Przewodniczący powiedział, że jest to wszczęcie procedury planistycznej dotyczące
wymienionych ulic.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXX/323/09 w sprawie zmiany Uchwały nr
X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki, Wojska
Polskiego, Teatralnej, M. Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego, A.
Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka, C. K. Norwida, J.
Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXX/324/09 w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w obrębie wsi Księginice.
Przewodniczący powiedział, że ulica ta ma nosić nazwę ulicy Zielnej.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXX/325/09 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że uchwała ta dotyczy tej samej materii ale dotyczy
obrębu miasta Trzebnica. Ulica ma nosić nazwę Lawendowa.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXX/326/09 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę Trzebnica do realizacji projektu w ramach
3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych urzędach
Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu miejskiego w
Dzierżoniowie Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”,
Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej”.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXX/327/09 w sprawie zmiany Statutu Związku
Gmin „Bychowo”.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XXX/328/09 w sprawie: trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie
Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego.
Przewodniczący wyjaśnił, że uchwalenie tej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o
systemie oświaty.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr XXX/329/09 w sprawie zdjęcia ochrony prawnej
z obiektu uznanego za pomnik przyrody.
Przewodniczący przypomniał, że drzewo zamiera i w związku z tym należy podjąć
taką uchwałę.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Przedstawienie wyników kontroli przez przewodniczącego zespołu
kontrolującego Komisji Rewizyjnej.
Radny Czesław Czternastek w imieniu Zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej
odczytał protokół z przeprowadzonej kontrolę Zakładu Gospodarki Komunalnej.
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„Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:
1.Czesław Czternastek – przewodniczący zespołu
2.Janusz Szydłowski – członek zespołu
3.Paweł Wolski – członek zespołu

Kontrolę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXII/227/08
rozpoczęto w dniu 23.06.2009 roku.
Kontroli poddano wykorzystanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej dotacji z
budżetu Gminy w wysokości 300.000,00 zł na remonty budynków komunalnych
przekazanej zakładowi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/07 z dnia
28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebnica na rok 2008. Według
wyjaśnień pani dyrektor i przedstawionych dokumentów dotacja została
wykorzystana do wykonania prac remontowych na niżej wymienionych obiektach:
1. Remonty dachów
na łączną kwotę - 157.930,02 zł
a) ul Kościuszki 9
b) ul. Obrońców Pokoju 1
c) ul. Ks. Bochenka 11
2.
Usługi zduńskie i remonty pieców
na łączną kwotę - 12.065,00 zł
a) ul. Wrocławska 5/5
b) ul. B. Chrobrego 30/7
c) ul. Brodatego 16
d) ul. Kościuszki 39/1
e) ul. Lipowa 4/4
f) ul. Słoneczna 10/6
g) ul. Daszyńskiego 64/2
h) ul. Daszyńskiego 20/2
i) ul. Prusicka 4/5
j) ul. Rynek 1
3.
Remonty instalacji elektrycznej
na łączną kwotę - 19.577,62 zł
a) budynki w Blizocinie 1, 1a
b) budynek w Ujeźdźcu Wielkim 26
c) ul. Kolejowa 4, 6
4.
Remonty i naprawy instalacji
wodno-kanalizacyjnej
na łączną kwotę - 53.378,50 zł
a) ul. Rynek 1/5
b) Blizocin 1, 1a
c) ul. Milicka 1
d) ul. Kwiatowa 8
e) ul. Brodatego 18/4
f) ul. Wrocławska 5/1
g) ul. Ks. Bochenka 12
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h) Nowy Dwór 30
i) ul. Głowackiego 22/3
j) ul. Wojska Polskiego 6
k) Ujeździec Wielki 26
l) ul. Samarytańska 2/6
m) ul. Rynek 4/2
n) ul. Prusicka 4
o) ul. Oleśnicka 1
p) ul. Głowackiego 22
r) ul. Słoneczna 10
s) ul. Daszyńskiego 52a
t) ul. Ks. Bochenka 12/1
u) ul. Głowackiego 17
w) ul. Kolejowa 4/4
y) ul. Ks. Bochenka 2
5.
Remonty instalacji gazowej
na łączną kwotę - 12.142,50 zł
a) ul. Głowackiego 26/1
b) ul. Głowackiego 22
c) ul. Ks. Bochenka 14/3
d) ul. B. Chrobrego 14/3
e) ul. Św. Jadwigi 11/8
f) ul. Wrocławska 7/6
g) ul. Oleśnicka 1
h) ul. Ks. Bochenka 2
i) ul. Oleśnicka 24,26
6.
Remont podłóg, ścian, sufitów, przygotowanie
do eksploatacji lokali mieszkalnych i socjalnych
na łączną kwotę - 17.591,13 zł
a) ul. Głowackiego 17a/2
b) Blizocin 1, 1a
c) ul. Daszyńskiego 52a
d) ul. B. Chrobrego 52a
e) ul. Oleśnicka 1
f) ul. Rynek 1/3
7. Środki przekazane na fundusz remontowy
Wspólnot Remontowych, w których Gmina
posiada udziały
na łączną kwotę - 27.315,23 zł
razem

300.000,00 zł

Zespół stwierdził, iż na dwa remonty dachów budynków (ul. Kościuszki 9 i
ul. Obrońców Pokoju 1), ZGM wyłonił wykonawców w drodze przetargu
nieograniczonego. Na pozostałe prace wykonawcy byli wyłaniani poprzez zapytania
o cenę, a w przypadku prac zduńskich, gdzie występuje brak fachowców, zlecano je
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sprawdzonemu na naszym terenu fachowcowi. Zespół kontrolujący sprawdził sposób
wyłonienia wykonawcy, wykonanie robót oraz rozliczenie remontu dachu, obudów
kominów i wymiany okien w klatce schodowej na budynku przy ul. Kościuszki 9. Na
wyżej wymieniony remont ZGM ogłosił przetarg nieograniczony w dniu 06.03.2008r.
Wpłynęły dwie oferty:
1)
firmy Famabud z Wołowa na kwotę 184.665,34 zł
2)
firmy Elios z Kuczyna (gmina Krobia) na kwotę 84.093,00 zł
Komisja przetargowa powołana zarządzeniem dyrektora ZGM nr 2/2008 z dnia
05.03.2008 r. w składzie:
1) Mirosław Jachimowski – przewodniczący
2) Beata Gorzała – członek
3) Barbara Szpigiel – członek
4) Zbigniew Mroziński – członek
5) Stanisław Koszałko – członek
w dniu 31.03.2008r. (dzień otwarcia ofert) wybrała ofertę firmy Elios. Umowa na
wykonanie robót została zawarta w dniu 16.04.2008 r. i przewidywała zakończenie
prac do 12.06.2008 r. W trakcie prac zaistniała potrzeba wykonania dodatkowych
robót, nie przewidzianych w specyfikacji zamówienia. W dniu 05.05.2008 r. spisano
protokół konieczności na kwotę 9.972,64 zł. Prace na tym budynku odebrano
komisyjnie w dniu 23.05.2008 r., a więc przed terminem umownym. Po odbiorze
robót zapłacono wykonawcy zgodnie z umową oraz protokołem robót dodatkowych
kwoty 84.093,43 zł (w 7 ratach) oraz 9.972,64 zł, w terminie zgodnym z umową.
Zespół stwierdził też w trakcie wizyty na budynku przy ul. Kościelnej 9, że prace
zostały wykonane starannie, nie stwierdził przecieków czy innych usterek. W trakcie
kontroli sprawdzono niżej wymienione dokumenty:
1) zarządzenie dyrektora ZGM o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu dachu przy ul. Kościuszki 9
2) oferty, które wpłynęły na wykonanie tych prac
3) protokół komisji przetargowej
4) umowę zawartą między firmą Elios a ZGM na wykonanie wyżej
wymienionych robót
5) Protokół odbioru robót
6) faktury i dowody zapłaty za wykonane prace
7) zestawienie faktur ( §427001) za remonty dachów na kwotę 157.930,02zł
8) zestawienie faktur (§427002) za usługi zduńskie i
remonty pieców
na kwotę 12.065,00 zł
9) zestawienia faktur (§427003) na remonty instalacji
elektrycznej
na kwotę 19.577,62zł
10) zestawienie faktur (§427004) za remonty instalacji
wodno-kanalizacyjnej
na kwotę 53.378,50 zł
11) zestawienia faktur (§427005) za remonty instalacji
gazowej
na kwotę 12.142,50 zł
12) zestawienie faktur (§427010) za remonty podług,
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ścian, sufitów i przygotowanie do eksploatacji
lokali mieszkalnych i socjalnych
13) zestawienie naliczeń zaliczek przekazywanych
dla Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz
remontowy, w których Gmina ma swoje udziały

na kwotę 17.591,13 zł

27.315,23 zł
razem

300.000,00zł

Zespół stwierdził, iż kwota dotacji pokrywała wartość netto faktur za wykonane
prace remontowe. Środki na podatek VAT pochodziły z innych dochodów ZGM. W
trakcie kontroli wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania członków zespołu
kontrolującego udzielali:
- Dyrektor Beata Gorzała
- Główna Księgowa Barbara Szpigiel
- Inspektor Mirosław Jachimowski
Zespół kontrolujący stwierdza, że dotacja z budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł
została wykorzystana w całości na poprawę stany technicznego budynków i lokali
komunalnych w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i gospodarnie. Kontrolę
zakończono w dniu 15.09.2009 roku”
Radny Czesław Czternastek poinformował również, że w dniu dzisiejszym wpłynęło
pismo Dyrektor zakładu Gospodarki Komunalnej o braku zastrzeżeń do
przedstawionego protokołu.
Pytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.19. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Darowski oznajmił, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły
żadne interpelacje ani zapytania.
Ad.20. Wolne wnioski.
Radny Mirosław Marzec zapytał czy w komisji mieszkaniowej, o której mówił na
początku pan Burmistrz działa jakiś radny?
Burmistrz odpowiedział, że nie ma tam żadnego radnego.
Radny Marzec zgłosił chęć pracy w tej komisji.
Burmistrz powiedział, że żaden radny nie powinien pracować w tej komisji z uwagi
na to, że radny wybierany jest przez mieszkańców w wolnych wyborach i zdaniem
Burmistrza w pewien sposób występuje tu kolizja. Komisja powinna być niezależna i
w żaden sposób nie związana z Radą.
Radny Zbigniew Pasiecznik podziękował Burmistrzowi, Radzie i Dyrektorowi Treli
za zrobioną drogę w Masłowie. Radny powiedział, że autobus przywozi już dzieci
zarówno pod jedna jak i pod drugą szkołę i nie ma już zagrożenia dla dzieci, które
musiały przejść ponad kilometr od przystanku w Masłowie do centrum wsi.
Burmistrz dodał jeszcze, że poza drogą w Kuźniczysku dostosowany został nowy
plac zabaw.
Ad.21. Komunikaty.
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Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęło podziękowanie od
pani Owoc za uruchomienie połączenia komunikacyjnego bus na linii Trzebnica –
Ligota Trzebnicka – Kałowice. Burmistrz udzielił dotacji do tych przewozów za co
mieszkańcy składają serdeczne podziękowania.
Więcej komunikatów nie było.
Ad.22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Jan Darowski słowami „zamykam XXX sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 11:45.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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