P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2009 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 11.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 12:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 20.
Przewodniczący Rady Jan Darowski powitał Burmistrza Marka Długozimę, Zastępcę
Burmistrza Jadwigę Janiszewską, panią i panów radnych, panią Skarbnik,
przedstawicieli prasy lokalnej, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ich
rodziców, przedstawicieli fundacji rehabilitacji, Pana Tomasza Przybylskiego oraz
wszystkich zebranych, po czym słowami „otwieram XXXIII 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 XXXII sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/343/09 w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Trzebnicy” Panu prof. dr hab. Jerzemu Antoniemu Przybylskiemu.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/344/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Gminy Trzebnica.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/345/09 w sprawie Wieloletniego programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/346/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/347/09 w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXIII/348/09 w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na
2010 r.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXIII/349/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki
dotacji przedmiotowej dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.
12.Podjęcie uchwały Nr XXXIII/350/09 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica
na 2010 rok.
13.Podjęcie uchwały Nr XXXIII/351/09 w sprawie przyjęcia programu
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współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze
zm.).
14.Podjęcie uchwały Nr XXXIII/352/09 w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie
Rzepotowice.
15.Komunikaty.
16.Zamknięcie sesji.
Radny Mariusz Czarny złożył wniosek o zdjęcie pkt.6 porządku obrad dotyczącego
wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica i przesłanie tego projektu do komisji.
Radny powołał się §52 Statutu Gminy Trzebnica, który opisuje procedurę podjęcia
uchwały. Jeden z punktów tam zawartych mówi o tym, że „projekt powinien być
przekazany nie później niż 21 dni przed terminem sesji, na której będzie
rozpatrywany”. Kolejne uchybienie dotyczy §50 ust. 2 „do projektu uchwały dołącza
się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały,
oczekiwane skutki społeczne, finansowe oraz źródła ich pokrycia”.
Przewodniczący Rady Jan Darowski powiedział, że jest przeciwny temu wnioskowi.
Jest to projekt, którego był wnioskodawcą, wprowadzonym w trybie pilnym z uwagi
na zbliżający się koniec roku kalendarzowego. Przewodniczący chciał aby uchwała ta
była symetryczna z uchwałami budżetowymi dlatego jest na tej sesji przedstawiana.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariusza Czarnego
o zdjęcie z porządku obrad pkt.6 i przekazanie go do komisji: „za” - 3, „przeciw” 15, „wstrzymał się” - 2. Wniosek upadł.
Przedstawiony porządek nie uległ zmianie.
Następnie Przewodniczący oddał głos pracownikowi Urzędu Pani Iwonie Adamczyk
w celu zaprezentowania stypendystów.
Pani Iwona Adamczyk powiedziała, że po raz kolejny w tym roku zostały przyznane
Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica Pana Marka Długozimy oraz Stypendia Jana
Pawła II, przyznane dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Trzebnica.
Zgodnie z protokołem komisji Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica Pana Marka
Długozimy zostały przyznane następującym uczniom: Kinga Jarząb z Gimnazjum
nr 1 w Trzebnicy, Kornelia Durbajło z Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim, Aleksandra
Lechowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, Bartosz Przybylski ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, Karolina Mielnik ze Szkoły Podstawowej w
Kuźniczysku, Iga Modelska ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, Weronika Grech ze
Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Następnie Burmistrz Gminy Trzebnica
wręczył wymienionym uczniom stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców.
Burmistrz Marek Długozima odczytał pierwszą decyzję o przyznaniu stypendium.
Decyzja nr 14/S/B/09 w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza dla
uzdolnionych uczniów. Na podstawie Uchwały Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół
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prowadzonych przez samorząd gminny, zmienionej przez Uchwałę Nr XX/204/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku oraz Uchwałę Nr
XXIII/245/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku przyznaję
stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica Kindze Jarząb uczennicy Gimnazjum nr 1
w Trzebnicy za najwyższe osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2008/2009 na
poziomie klas drugich. Stypendium - w wysokości 1.200 zł - przyznaję na okres od
września do czerwca 2009/2010. Będzie ono przekazywane na konto rodzica w
czterech ratach: pierwsza – do 30 stycznia, druga – do 28 lutego, trzecia – do 31
mają, czwarta – do 30 czerwca 2010 r. Informuję, że w przypadku rażącego
naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia – stypendium może być cofnięte.
Serdeczne gratulacje łączę z życzeniami dalszych sukcesów. Następnie Pani
Adamczyk odczytała list gratulacyjny dla rodziców: Szanowni Państwo Jolanta i
Krzysztof Jarząbowie składam Państwu serdeczne gratulacje z tytułu uzyskania przez
córkę Kingę stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica – za najwyższe osiągnięcia
edukacyjne w roku szkolnym 2008/2009 na poziomie klas 2 Gimnazjum nr 1 w
Trzebnicy. Łącze je z życzeniami dalszych satysfakcji czerpanych z sukcesów córki
oraz spełnienia pokładanych w niej nadziei.
Takie decyzje i listy gratulacyjne otrzymali wszyscy wcześniej wymienieni
uczniowie i ich rodzice.
Następnie nauczyciele zostali poproszenie o krótką prezentację osiągnięć uczniów.
Kinga Jarząb jest uczennicą klasy IIIc Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Przez cały czas
pobytu w szkole jest w pełni zaangażowana w życie klasy i szkoły. Osiąga wysokie
wyniki w nauce, reprezentuje szkołę w konkursach, pracuje aktywnie w samorządzie
szkolnym. Jej pasja jest pomaganie innym. Zawsze czuła na potrzeby innego
człowieka, gotowa nieść pomoc pracuje z wielkim zaangażowaniem w wolontariacie
szkolnym. Można powiedzieć, że od niej się wszystko zaczęło czyli zaraziła innych
chęcią pracy na rzecz drugiego człowieka i powstało dzięki temu szkolne koło
wolontariatu. Jest człowiekiem wielkiego serca.
Weronika Grech uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim
aktywnie bierze udział w życiu szkoły i klasy. W bieżącym roku szkolmy
uczestniczyła w wielu konkursach m. in. w konkursie wiedzy o Janie Pawle II,
recytatorskim, ekologicznym, ortograficznym, a także wojewódzkim konkursie
„Dolnoślązak”. Wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce sprawiają, że
często stawiana jest jako wzór do naśladowania, a koleżanki i koledzy z klasy
doceniają ją i dlatego wybrali Weronikę na swoja przewodniczącą.
Kornelia Durbajło jest uczennica klasy III Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim. Od IV
klasy szkoły podstawowej otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem świadczy o tym, że
jest zdolną, sumienną i pracowitą uczennicą. Swoją postawa i stosunkiem do
obowiązków szkolnych stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów. W
bieżącym roku szkolnym brała udział w następujących konkursach:powiatowy
konkurs „Potyczki matematyczno – fizyczno – chemiczne”, wojewódzki
„Dolnoślązak”, szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Aleksandra Lechowska uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
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przez wszystkie lata dotychczasowej edukacji osiągała bardzo wysoką średnią. Jest
laureatka wielu konkursów m. in. gminnego konkursu recytatorskiego, powiatowego
konkursu recytatorskiego, ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Ekoplaneta”.
Została wpisana w poczet orłów Gminy Trzebnica. Jest to uczennica, która nie tylko
bardzo dobrze się uczy ale również daje się poznać z pracy na rzecz klasy i szkoły.
Działa również w szkolnym wolontariacie.
Bartosz Przybylski jest uczniem klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i może być stawiany jako wzór do
naśladowania. W szkole jest powszechnie lubiany i szanowany. Bartek jest
jednocześnie osoba odpowiedzialną, na którą w każdej sytuacji można polegać.
Pracuje bardzo rzetelnie, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych.
Posiada uzdolnienia plastyczne i artystyczne, jednocześnie jest doskonałym
matematykiem dzięki czemu reprezentuje szkolę w konkursach matematycznych.
Ponadto jest świetnym sportowcem. Do największych ubiegłorocznych osiągnięć
należą: uzyskanie tytułu laureata 3 miejsca podczas ogólnopolskiego finału „Odysei
umysłu” w Gdyni, zdobycie 1 miejsca w gminnym konkursie ortograficznym,
uzyskanie 1 miejsca w powiatowych mistrzostwach w piłce siatkowej, zdobycie 5
miejsca w międzypowiatowych mistrzostwach w piłce siatkowej oraz 2 miejsca w
powiatowych zawodach sztafetowych.
Karolina Mielnik jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Od
początku swego kształcenia wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce i
wzorowym zachowaniem. Karolina chętnie i godnie reprezentuje szkołę w wielu
konkursach. Należą do nich konkurs wiedzy o regionie, ortograficzny, recytatorski,
Jana Pawła II oraz „Dolnoślązak”. Najbardziej efektywnie działa jednak w
„Eucharystycznym Ruchu Młodych”. Jest bardzo zaangażowana w życie parafii,
uczestniczy we mszy świętej poprzez czytanie. Swoją postawą motywuje młodych
ludzi do działania właśnie w parafii. bierze udział w licznych akcjach
charytatywnych.
Iga Modelska jest uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Masłowie. Za bardzo
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem.
Jest uczennica aktywną, pomysłową, obowiązkową, dobrze zorganizowaną i
pracowitą. Potrafi połączyć naukę z realizacja swoich pasji i bezinteresowną pomocą
innym. Iga reprezentuje szkołę w licznych konkursach: polonistycznym,
matematycznych, kolędniczych, religijnych, ekologicznych, sportowych, a także
języka angielskiego. Jest wszechstronnie uzdolniona. Jest laureatka gminnego i
powiatowego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Aktywnie uczestniczy
w życiu szkolnym, prowadzi szkolne apele, zgodnie ze swoimi artystycznymi
uzdolnieniami występuje we wszystkich akademiach i przedstawieniach. Chętnie
angażuje się w akcje charytatywne. Pracuje również w sklepiku szkolnym.
Następnie wyczytani zostali uczniowie, którzy otrzymali stypendium im. Jana
Pawła II: Andżelika Kulpa z Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim, Aleksandra Zuber ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, Kamila Wczasek ze Szkoły Podstawowej nr 3
w trzebnicy, Malwina Baur ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Ewelina
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Piekarska ze Szkoły Podstawowej w Masłowie.
Burmistrz Marek Długozima wręczył wymienionym uczniom decyzję o przyznaniu
stypendium oraz listy gratulacyjne dla rodziców.
Następnie nauczyciele przybliżyli sylwetki wymienionych stypendystów.
Andżelika Kulpa uczennica III klasy Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim jest bardzo
życzliwą i uczynna osoba. Uczestniczy w pracach społecznych szkoły, jest członkiem
samorządu uczniowskiego. Należy do kółka poetyckiego i lubi tańczyć. Ponadto
aktywnie uczestniczy w życiu społeczności wiejskiej. Dba o wizerunek wioski,
pomaga w utrzymaniu porządku w świetlicy wiejskiej. Andżelika jest aktywnym
członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Domanowicach. Obecnie pełni tam funkcję dowódcy sekcji dziewczęcej. Jest
zdyscyplinowana, przedsiębiorczą osobą, która zaraża innych swą radością i
optymizmem. Jest laureatką konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
Aleksandra Zuber jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Jest
to utalentowana uczennica biorąca udział w licznych konkursach m. in. Jana Pawła II.
Wpisana w szkolny poczet orłów gminy. Bardzo chętnie pomaga innym wykonując
wiele prac na rzecz wolontariatu szkolnego.
Ewelina Piekarska jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej w Masłowie. Za
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymuje świadectwa z
wyróżnieniem. Jest zastępcą przewodniczącej klasy. Uczniowie darzą ją zaufaniem.
Jest koleżeńską, życzliwą i odpowiedzialna uczennicą zawsze chętna do pomocy.
Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Współprowadzi apele, angażuje się we
wszelkiego rodzaju zbiórki i akcje charytatywne. Pracuje także w sklepiku szkolnym.
Swoimi występami uświetnia wszystkie szkolne akademie i przedstawienia.
Reprezentuje szkołę w licznych konkursach: muzycznych, kolędniczych, sportowych,
ekologicznych, polonistycznych, matematycznych oraz języka angielskiego.
Kamila Wczasek jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Niezwykłość tej dziewczynki polega na tym, że potrafi dostrzec cierpienie i potrzebę
niesienia pomocy w sytuacji gdy inni przechodzą obok nie dostrzegając problemu.
Nie robi tego by promować siebie lecz ze względu na swą wrażliwość. Jest uczennicą
lubiana w klasie, otoczoną gronem kolegów i koleżanek. Jej osobowość i cechy
charakteru budzą zaufanie i dają innym poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa.
Z tego też powodu została wybrana ponownie na przewodniczącą klasy,a w obecnym
roku szkolnym pełni funkcję dziennikarza w samorządzie szkolnym. Ze swoich
obowiązków wywiązuje się rzetelnie i odpowiedzialnie. Nigdy nie zdarzyła się
sytuacja by zawiodła zaufanie wychowawców lub klasy. Kamila jest wzorową
uczennicą, osiągającą bardzo wysoka średnią w nauce. Często bierze udział w
konkursach o tematyce humanistycznej.
Malwina Baur jest uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku,
Niezwykle uzdolniona o wszechstronnych zainteresowaniach, które znacznie
wykraczają poza szkolny program. To wzorowa i zdyscyplinowana uczennica. Często
i chętnie reprezentuje swoją szkołę w licznych imprezach i zawodach sportowych.
Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijaniu własnych umiejętności.
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Nauczyciel jest dla niej autorytetem. W stosunku do uczniów jest koleżeńska i przez
nich lubiana. Zawsze chętna i gotowa do współpracy.
Burmistrz Marek Długozima pogratulował wszystkim stypendystom. Przypomniał, że
już po raz 3 przyznawane jest stypendium Burmistrza i Jana Pawła II. Była to
inicjatywa, która zrodziła się 3 lata temu biorąc pod uwagę to, że na terenie Gminy
Trzebnica są dzieci wyjątkowo uzdolnione. Dzieci, które nie zawsze w sposób taki
otwarty mogą pokazać to czym zostały przez los obdarzone. W związku z tym ta
inicjatywa ma służyć temu aby was zaprezentować. Burmistrz pogratulował jeszcze
rodzicom i nauczycielom, którzy pracują z tak uzdolniona młodzieżą.
Przewodniczący Jan Darowski w imieniu całej Rady pogratulował dzieciom i życzył
im dalszych sukcesów.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i
decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz poinformował, że ostatnia sesja odbyła się 26 listopada 2009 roku.
Najważniejszymi sprawami od tego czasu było:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesje
2. wydanie zarządzeń w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2009 rok;
b) Zmiany w budżecie Gminy Trzebnica na 2009 rok;
c) Nadania numerów porządkowych w obrębie wsi Ligota, Małuszyn,
Brochocin, Blizocin, Księginice;
d) Wynajęcia pomieszczeń w budynku ratusza;
e) Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę sprawnego technicznie, używanego samochodu specjalistycznego,
wyposażonego w kontener asenizacyjny wciągany hakiem na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy;
f) Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wdrożenie systemu obiegu spraw i dokumentów, którego celem będzie
wprowadzenie e-usług oraz przekazanie praw autorskich do części dedykowanej
oraz zapewnienia jego serwisowania w okresie 36 miesięcy od daty ostatecznego
wdrożenia.
g) zmiana zarządzenia nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica z dnia
28 lutego 2003 roku w sprawie dzierżawy terenu pod rezerwację stoiska na
miejskim placu targowym w Trzebnicy.
h) Udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej na
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Trzebnica.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
Protokół był wyłożony w biurze Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/343/09 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Trzebnicy” Panu prof. dr hab. Jerzemu Antoniemu
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Przybylskiemu.
Przewodniczący Rady Jan Darowski przypomniał, że kapituła jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa.
Następnie Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi.
Burmistrz powitał syna profesora Jerzego Przybylskiego, Pana Tomasza
Przybylskiego. Powitał również Pana Marka Dardasa Prezesa fundacji, która działała
przy szpitalu. Burmistrz zauważył, że Trzebnica mimo iż jest małym miastem na dwa
ważne ośrodki. Pierwszym był ośrodek replantacji, mikrochirurgi ręki, któremu
przewodniczył prof. Ryszard Kociemba. Prof. Ryszard Kociemba niedawno otrzymał
tytuł „Honorowego Obywatela Trzebnicy”. Dziś również Rada będzie głosować nad
uchwała nadania tytułu „Honorowego Obywatela Trzebnicy” prof. Jerzemu
Przybylskiemu. Sylwetka prof. Przybylskiego jest powszechnie znana, ona się pojawi
w naszej gazecie i na stronach internetowych. Burmistrz dodał, że jest to inicjatywa
„Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej”.
Radny Mirosław Marzec przyznał, że nie raz miał okazję korzystać ze współpracy z
profesorem Przybylskim. Przez około 15 lat radny prowadził w zespole sanatoryjnym
współpracę z harcerzami, a w okresie wakacyjnym obozy rehabilitacyjny. Radny
Marzec przyznał, że profesor to niezwykły człowiek. Jest bardzo życzliwy, pomocny
i ma wielkie serce dla innych. Radny powiedział, że jest to niesamowita postać w
życiu Trzebnicy.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Po podjęciu uchwały głos zabrał Tomasz Przybylski.
Pan Tomasz Przybylski powiedział, że jest tutaj w zastępstwie swojego ojca, który z
wielką radościom i satysfakcją przyjął informacją o poddaniu pod dyskusję projektu
uchwały o nadaniu mu honorowego obywatelstwa Trzebnicy. Pan Tomasz w imieniu
swojego ojca złożył serdeczne i gorące podziękowania. Dodał również
podziękowanie w imieniu własnym za to, że ojciec, który tak wiele serca i wysiłku
włożył w prace został uhonorowany takim tytułem. Korzystając z okazji Pan Tomasz
Przybylski złożył jeszcze wszystkim zebranym najlepsze życzenia wszelkiej
pomyślności z okazji nadchodzącego 2010 roku.
Następnie głos zabrał Pan Marek Dardas, który odczytał przemówienie jakie zostało
przygotowane na dziś i które zostanie przeczytane również Profesorowi
Przybylskiemu po dzisiejszej sesji. Szanowny Panie Profesorze, szanowny Panie
Przewodniczący Rady Miejskiej, Panie Burmistrzu Gminy Trzebnica, szanowna
Rado, szanowni przybyli goście z wielką satysfakcją przyjąłem wiadomości o
nadaniu Panu prof. dr hab. Jerzemu Przybylskiemu tytułu „Honorowy Obywatel
Trzebnicy”. To właśnie tutaj, w naszym kochanym mieście powstały i rywalizowały
w dobrym tego słowa znaczenie dwa wspaniałe ośrodki. Pierwszy prof.
Przybylskiego, drugi prof. Kociemby. Pierwszy specjalizował się w operacjach
kręgosłupa, drugi w replantacji kończyn. Tak jeden, jak i drugi ośrodek były
innowacjami w naszym kraju. Zdrowa rywalizacja przyniosła chlubę naszemu
miastu. Dzięki udanym zabiegom o Trzebnicy mówiono wszędzie, nie tylko w Polsce
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ale i na świecie. Prof. Jerzy Przybylski pracował tu ponad 50 lat. Pierwsze operacje
kręgosłupa odbywały się w obiektach zakonnych, zakonu sióstr Boromeuszek.
Podobnie jak replantacja kończyn miała swoje początki w szpitalu przy ul. Księdza
Dziekana Wawrzyńca Bochenka, który również był obiektem zakonu sióstr
Boromeuszek. Można zadać sobie pytanie czy był to przypadek? Te postacie, obecny
żyjący prof. Przybylski, nieżyjący już prof. Kociemba i ks. Bochenek to
najwspanialsze postacie naszego miasta. To wieczni ambasadorowie Trzebnicy.
Nasze miasto zasłużyło na takich ludzi. Ta wspaniała Trzebnica, której rozwój
niestety został zahamowany w okresie byłych dwóch kadencji Rady, znowu od
dwóch lat wspaniale się rozwija, pięknieje w oczach i znowu staje się chlubą.
Przewodniczący Rady podziękował za te słowa i zarządził 5 minutową przerwę w
obradach. Początek przerwy godz. 13:00.
Po 5 minutach przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady o godz. 13:05.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/344/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Gminy Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że ta uchwała została wprowadzona do porządku obrad
z dwóch powodów. Po pierwsze z uwagi na aspekt formalny z tego tytułu, że jest to
sesja budżetowa. Po drugie Przewodniczący uważa, że zaangażowanie Burmistrza w
sprawowana funkcję od 3 lat i jej efekty w pełni uzasadnia dokonanie korekty
dotychczasowego wynagrodzenia albowiem Burmistrz na to zasłużył.
(radny Andrzej Skóra wyszedł – obecnych 19)
Radny Paweł Czapla w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
przypomniał, że 1,5 roku temu odbyła się podobna dyskusja i wtedy radny nie
popierał takiej uchwały, argumentując to tym, że jest jeszcze za wcześnie i Burmistrz
najpierw powinien spełnić pewne cele i zamierzenia. W dni dzisiejszym klub
Platformy Obywatelskiej uważa, że Burmistrz zasłużył i spełnił kryteria jakie zostały
założone. Radny Czapla dodał jeszcze, że wynagrodzenie Burmistrza składa się z
kilku punktów. Wynagrodzenia zasadnicze wzrasta o 100 zł, dodatek funkcyjny nie
zmienia się, dodatek specjalny zmienia się z 30% na 40%.
(radny Henryk Wędlik wyszedł – obecnych 18)
Wynagrodzenie Burmistrza Gminy Trzebnica, która jest liderem przemian
powiatowych powinno odzwierciedlać dynamikę wzrostu i ambitne plany jakie
Gmina Trzebnica ma przed sobą nakreślone. Do tej pory już w poprzednich latach
Burmistrzowie Gmin Oborniki Śląskie, Prusice i Zawonia dodatek specjalny mieli w
wysokości 40%.
(radny Henryk Wędlik wrócił – obecnych 19)
Radny Jan Janusiewicz w imieniu klubu radnych Trzebnica 2000plus powiedział, że
taka podwyżka Burmistrzowi się należy. Zasłużył na nią swoim zaangażowaniem,
postawa i inwestycjami jakie są realizowane w mieście.
Radny Janusz Szydłowski odniósł się do sposobu w jaki został ten projekt uchwały
wprowadzony. Radny powiedział, że było naprawdę dużo czasu wcześniej aby
przygotować taki projekt uchwały, a nie robić to na ostatnia chwilę tak jak zostało to
zrobione. Drugą rzeczą jest brak uzasadnienia. Powinno zostać zamieszczonych choć
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parę zdań na ten temat. Radny powiedział, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości
jest przeciwny takiemu stawianiu sprawy. Pan Burmistrz jest wyrazicielem tego, że
trzeba mocno zaciskać pasa i my uwierzyliśmy w to, że Gmina szuka oszczędności. Z
drugiej strony decyzja o tym projekcie uchwały nas zaskoczyła. Nawet w pasie
lokalnej ukazała się informacja, że urzędnicy mają oszczędzać na spinaczach,
zszywaczach, papierze, itd.
Przewodniczący Darowski powiedział, że uchwała została dostarczona z porządkiem
obrad, odbywa się dyskusja więc jest pełna jasność i przejrzystość.
Radny Mariusz Czarny zapytał czy ta podwyżka została ujęta w budżecie na 2010
rok? Czy podwyżka została również ujęta w zmianach do budżetu na 2009 rok bo
przecież jest to podwyżka od 1 września 2009? Radny Czarny uzupełniając
wypowiedzi Przewodniczącego i radnego Czapli dotyczące wysokości podwyżki
powiedział, że dotyczy ona prawie 1000 zł, a dokładnie 960 zł. Dodatek specjalny nie
był w dolnych granicach tylko wynosił 50% możliwej kwoty. W dzisiejszym
projekcie każda pozycja jest wynagrodzeniem 100%. Wynagrodzenie zasadnicze w
wysokości 6000 zł jest kwota maksymalną. Dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł
również jest maksymalna kwotą. Dodatek specjalny na poziomie 40% również jest
maksymalna wysokością jaka może wystąpić. Należałoby przypomnieć sobie
sytuacje sprzed miesiąca (wnioskowanie o obniżkę ceny skupu żyta) kiedy Pan
Burmistrz udowadniał, że niestety Gmina jest zmuszona do zaciskania pasa. Szkoda
tylko, że zaciskanie pasa dotyczy tylko niektórych, bo inni mogą mieć
wynagrodzenie wysokie i coraz wyższe.
Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli chodzi o wynagrodzenia w roku 2009 były
ustalone i przewidziane stanowiska, które przez cały rok wakowały. Jest to
stanowisko chociażby naczelnika wydziału rolnictwa i ochrony środowiska. Jeżeli
chodzi o rok 2010 są stanowiska w strukturze organizacyjnej natomiast jak już
wykazał nabór na przykładowe stanowisko audytora w naszej gminie, takie
stanowisko będzie nieobsadzone ponieważ jest brak chętnych. Dodatkowo w związku
z różnego rodzaju zwolnieniami lekarskimi, a w związku z tym że zmniejszonym
obciążeniem funduszu takie oszczędności również w roku 2010 wystąpią.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że radni z klubu Platformy Obywatelskiej
i Trzebnicy 2000plus wychwalają Burmistrza za dobrą prace, a wystarczy spojrzeć na
kolejny projekt uchwały jakim są wydatki niewygasające. To są środki jakie nie
zostały wydane w budżecie 2009 i te inwestycje nie zostały zrealizowane. To jest to
za co Burmistrza premiujecie. Radny powiedział, że osobiście nie może poprzeć tego
projektu z tego względu, że Pan Burmistrz prowadzi dość dziwną politykę
informacyjną. Radny powiedział, że ma przed sobą informację, którą uzyskali radni
dotyczącą inwestycji i ma „Panoramę Trzebnicką”, w której informacje różnią się
zasadniczo. W „Panoramie Trzebnickiej” większość inwestycji jest zrealizowanych w
100%. Niektóre inwestycje wykazane w „Panoramie Trzebnickiej” które mają 100%
w sprawozdaniu Pana Burmistrza mają 0%. To jest kolejna rzecz za którą Państwo
radni chcą Panu Burmistrzowi dać podwyżkę. Ponadto niezrozumiały jest dla
radnego fakt podjęcia uchwały z mocą obowiązującą wstecz. Radny Mariusz Czarny
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złożył wniosek formalny o zmianę daty w §4 z dnia 1 września 2009 roku na dzień
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący powiedział, że jest tak dlatego, że ruch płacowy w Urzędzie
dotyczył 1 września 2009 roku.
Przewodniczący poddał wniosek radnego Czarnego pod głosowanie: „za” - 3,
„przeciw” - 14, „wstrzymał się” – 2. Wniosek upadł.
Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 14,
„przeciw” - 3, „wstrzymał się”- 2. Uchwała została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/345/09 w sprawie Wieloletniego programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omawiana na właściwych
komisjach i została pozytywnie zaopiniowana. Ze względu na wpłynięcie
autopoprawek poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że autopoprawki dotyczą kilku rzeczy. Pierwsza
dotyczy możliwości przejęcia nieruchomości. Aby ją pozyskań należy wpisać jaki
będzie przeznaczenie terenu w Głuchowie Górnym. Ma to być ośrodek sportowy, w
związku z czym przewidziana jest modernizacja stadionu sportowego. Pozostałe
zmiany zapisów wynikają ze zmian, które będę procedowane w projekcie uchwały
dotyczącym zmian w budżecie na 2009 rok.
Radny Janusz Szydłowski nawiązał do punktu modernizacja i rozbudowa Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy. Radny uważa, że w 2010 roku powinny
być już na ten cel zarezerwowane jakieś środki. W związku z tym radny
zaproponował aby z 2013 roku przenieść 500 tysięcy złoty na rok 2010. Z kolumny 8
do kolumny 5 przenieść 500 tysięcy złoty.
Burmistrz Długozima odpowiedział, że zapis 500 tysięcy złotych na rok 2010 nic nie
zmieni. Aby przystąpić do kompleksowej modernizacji Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego najpierw trzeba wykonać projekt. Burmistrz powiedział, że jest po
rozmowie z Dyrektorem ZLA i w przyszłym roku będzie ogłoszony przetarg na
projekt modernizacji i przebudowy ZLA i dopiero po otrzymaniu pełnej
dokumentacji można będzie przystąpić do jakichkolwiek działań.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że jego zdaniem wniosek postawiony przez
radnego Szydłowskiego jest zasadny. Jeżeli część środków zostanie pokryta ze
środków Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego to pozostała część powinna być
pokryta z budżetu. Aby wprowadzić ją do budżetu to powinno być to objęte
Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Zwłaszcza, że ta inwestycja jest inwestycją
wieloletnią. Radny nie widzi przeszkód aby zapisać kwotę 500 tysięcy złotych na
2010 roku i o to prosi.
Burmistrz nadal podtrzymuje swoje stanowisko. Podkreślił, że jest po rozmowie z
Dyrektorem Józefczykiem na którym ustalili, że najpierw zostanie ogłoszony przetarg
na projekt modernizacji i wtedy wartość kosztorysowa pokaże jakie środki należy
zabezpieczyć na to zadanie. Na razie nie ma potrzeby sztucznie tworzyć kwoty, która
i tak nic nie daje.
Radny Czarny powiedział, że uchwała w sprawie Wieloletniego Programu
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Inwestycyjnego nie jest uchwałą budżetową. Daje po prostu prawo, a wręcz
obowiązek Burmistrzowi do przeanalizowania sytuacji i wprowadzenia go w
najbliższej korekcie, jeżeli zaistnieje taka sytuacja pod względem formalnym,
prawnym czy finansowym do budżetu 2010. Radny Mariusz Czarny apeluje do
pozostałych radnych o poparcie wniosku bo to nie ma żadnego wpływu na budżet,
nie ma żadnego wpływu na inwestycje które są realizowane, natomiast ma zasadnicze
znaczenie, bo pokażemy iż w 2010 roku rozpocznie się realizację, a przynajmniej jest
chęć rozpoczęcia modernizacji ZLA.
Burmistrz powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, jeżeli taka
potrzeba zaistnieje będzie przedstawiona na sesji styczniowej czy którejś z kolejnych.
Burmistrz uważa, że nie powinno się wpisywać sztucznej kwoty, która w
rzeczywistości nie ma żadnego znaczenia. Wpisana będzie kwota taka jaka już będzie
znana po przetargu.
Radny Czarny powiedział, że w takim wypadku nie widzi potrzeby wpisywania
20.000 tysięcy złotych w 2011 roku na modernizację stadionu sportowego w
Głuchowie Górnym. To też jest niezrozumiałe.
Burmistrz Marek Długozima odpowiedział, że ta kwota nie jest pustym zapisem
ponieważ zmieniły się przepisy i teraz jeśli Gmina występuje do Agencji Rolnej o
przejęcie gruntów na własność Gminy tak jak ma to miejsce w Głuchowie Górnym.
Chcemy ten teren przeznaczyć na boisko ponieważ zawiązała się tam drużyna. W
związku z tym wymagane jest wpisanie kwoty jaką Gmina przeznaczy na to zadanie.
To jest podstawa do przekazania nieodpłatnie Gminie gruntu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Janusza
Szydłowskiego dotyczący punktu modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Trzebnicy znajdującego się w załączniku do uchwały polegający
na ściągnięciu 500 tysięcy złotych z 2013 roku i wpisanie ich na rok 2010: „za”- 4,
„przeciw” - 13, „wstrzymał się” - 2. Wniosek upadł.
Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 19,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/346/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2009 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt tej uchwały również był omawiany na
komisjach i został pozytywnie zaopiniowany jednak wpłynęła autopoprawka w
związku z czym poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik powiedziała, że zmiany wynikają z kilku rzeczy. Na podstawie pisma
Wojewody Dolnośląskiego wprowadzono dotacje przeznaczoną na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Wprowadzono dotacje z funduszu rozwoju kultury fizycznej. Dokonano
zwiększeń i zmniejszeń dochodów dostosowując do zrealizowanych wpływów.
Zgodnie z podjęta uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono dotację celową dla
Starostwa na remont drogi powiatowej w Blizocinie. Zwiększono wydatki
inwestycyjne na budowę łącznika drogowego celem wykonania dróg dojazdowych do
znajdujących się nieopodal domostw. Zwiększono środki w rozdziale gospodarka
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gruntami celem zabezpieczenia sprzedaży nieruchomości gminy. Dokonano
ostatecznego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W
związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększono środki na budowę remizy
strażackiej w Marcinowie. Zwiększono wydatki inwestycyjne na rewitalizację rynku.
Radny Mariusz Czarny zapytał o jakie domostwa chodzi w zwiększeniu wydatków
inwestycyjnych na budowę łącznika drogowego celem wykonania dróg dojazdowych.
Czy nie chodzi tu o „Biedronkę”? Radny zapytał również z czego wynika
zwiększenie środków na rewitalizację rynku? I czy roboty o które w tej chwili
piszemy zostały już zlecone czy wykonane i w jakim trybie zostały zlecone?
Naczelnik Zarzeczny odpowiadając na pytanie dotyczące łącznika powiedział, że nie
chodzi tu o „Biedronkę” gdyż ona robi to we własnym zakresie, a chodzi o kilka
domostw jaki się tam znajdują. Odnosząc się ro rewitalizacji rynku naczelnik
Zarzeczny powiedział, że w przedmiocie zamówienia nie ujęto wówczas
monitoringu, fontanny i pręgierza. To są rzeczy dodatkowe za które należy zapłacić.
Zlecenie nastąpiło z wolnej ręki, realizował je ten sam wykonawca co zlecenie
podstawowe.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że według jego wiedzy rynek został zakończony,
fontanna jest wybudowana. W związku z tym radny pyta na jakiej podstawie
Burmistrz zlecił to zadanie, skoro nie było na to środków.
Burmistrz Długozima odpowiedział, że jeszcze nie nastąpił odbiór całkowity rynku.
Jesteśmy na etapie odbiory technicznego. Zadania te zostały zlecona w ramach
jednego zamówienia. Ustawa dopuszcza taką możliwość. Zostały one wykonana z
uwagi na to, że uznaliśmy, iż jeden wykonawca powinien wykonywać te zadania z
uwagi na to że zlecenie innemu podmiotowi fontanny kolidowało by z robotami,
które wykonuje ten wykonawca. Ponadto po rozeznaniu jakie zostało zrobione ta
firma zaproponowała najtańsze rozwiązanie co do fontanny, bo pręgierz to osobna
sprawa. Jest to praca bardziej artystyczna, która wymagała znalezienia odpowiedniej
osoby do wykonania takiego pręgierza. Pomocą służyło tu Towarzystwo Miłośników
Ziemi Trzebnickiej, które pomogło znaleźć taką osobę.
Radny Czarny ponownie zapytał dlaczego zadanie zostało zlecone skoro nie było
pokrycia w budżecie? To jest naruszenie dyscypliny budżetowej. Te roboty zostały
wykonane, zostały zlecone teraz pozostaje kwestia zapłaty. Z tym wnioskiem o
którym teraz Burmistrz mówi należało wystąpić przed zleceniem. Pomysł nie pojawił
się nagle ale parę miesięcy temu. I to dziwi radnego.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami:
„za” - 14, „przeciw” - 2, „wstrzymał się”- 3. Uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/347/09 w sprawie wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przewodniczący powiedział, że do tego projektu uchwały również wpłynęły
autopoprawki z związku z czym prosi o zabranie głosu przez Panią Skarbnik.
Skarbnik Barbara Krokowska przypomniała, iż już na komisjach przy omawianiu
tego projektu uprzedzała, że zapisane kwoty mogą ulec zmianie. Tak też zostały one
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zaktualizowane, a oprócz tych zaktualizowanych kwot zostało m. in. wprowadzona
pomoc finansowa - remonty chodników: Szczytkowice, Ujeździec Wielki, Blizocin
udzielona Starostwu Powiatowemu, budowa drogi w Koniowie, budowa dróg
gminnych w Biedaszkowie Małym.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że na komisji gospodarki komunalnej prosił o
wykaz, zestawienie terminów zakończenia poszczególnych umów, czyli tzw. terminy
realizacji, nie terminy płatności.
(radni Wojciech Wróbel i Paweł Wolski opuścili salę – obecnych 17)
Radny rozumie, że w wykazie, który został dostarczony tam gdzie występuje termin
realizacji jest on równoznaczny z terminem zakończenia umowy. Ze względu na to
radny proponuje zdjąć całą uchwałę z porządku obrad z uwagi na fakt, że wszystkie
roboty są zrealizowane w 2010 roku, a nie w 2009.
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny powiedział, że może odczytać prawidłowe
zakończenia.
Radny Czarny poprosił o przedstawienie takiej informacji na piśmie.
Naczelni Zarzeczny wręczył taką informacje radnemu Czarnemu.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Czarnego czy podtrzymuje swój wniosek o
zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad?
Radny Mariusz Czarny odpowiedział, że podtrzymuje swój wniosek z tego względu,
że tu kwoty dotyczą zadań z 2007 i 2008 roku, a niektóre pozycje są tu w trakcie
przetargu.
Przewodniczący poddał wniosek radnego Czarnego pod głosowanie: „za”- 4,
„przeciw” - 12, „wstrzymał się”- 1. Wniosek nie został przyjęty.
(wrócił radny Paweł Wolski – obecnych 18)
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przedstawioną
autopoprawką: „za” - 13, „przeciw” - 4, „wstrzymał się” - 1. Uchwała została
podjęta.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/348/09 w sprawie budżetu Gminy
Trzebnica na 2010 r.
(wrócił radny Wojciech Wróbel – obecnych 19)
Przewodniczący powiedział, że każdy z radnych projekt budżetu otrzymał jeszcze w
listopadzie. Projekt był omawiany na wszystkich komisjach, został zaopiniowany
pozytywnie. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałami z 16 grudnia 2009 roku
wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica
projekcie budżetu Gminy na 2010 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego
i drugą uchwałę w przedmiocie wydania pozytywnej opinii o możliwości
finansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu uchwały budżetowej na 2010
rok i pozytywnej opinii odnośnie prognozy kształtowania się kwoty długu
publicznego miasta i gminy Trzebnica załączonych do projekt uchwały budżetowej
na 2010 rok. Do przedstawionego projektu budżetu wpłynęły autopoprawki, w
związku z czym prosi o zabranie głosu przez Panią Skarbnik.
Skarbnik Krokowska wyjaśniła, że autopoprawka wynika m. in. z opinii uzyskanej
przez RIO. W opisie wydatków w drugim wierszu, po słowach „wydatki ogółem”
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kwotę 66.017.235 zł należy wpisać kwotę 66.027.235 zł. Zmianie ulega załącznik
nr 4 z uwagi na nową Ustawę o finansach publicznych zwiększyła się ilość danych,
które należy w załączniku zawrzeć. Zmianie ulega załącznik 14, 15 i 16 ponieważ
należało wskazać jednostki finansów publicznych i te jednostki, które nie są
jednostkami finansów publicznych, które otrzymują dotacje gminne. W załączniku
nr 7 w związku z błędem rachunkowym zmianie uległa pozycja 1.5. W §11 zmianie
ulega ust. 3, który otrzymuje brzmienie „dokonywania zmian wydatków budżetu w
ramach działu pomiędzy wszystkimi paragrafami i rozdziałami klasyfikacji
budżetowej” oraz ust. 6, który otrzymuje brzmienie „przekazania uprawnień
jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania niektórych zmian w planie
wydatków jednostki”. Skreśleniu ulega §12, §13 otrzymuje nr 12, §14 otrzymuje
nr 13. W §2 ust. 3 tiret pierwsze zapisany zostaje jako punkt a, a tiret drugie jako
punkt b. W załączniku nr 6, w pozycji 9 ulega skreśleniu kwota w kolumnie 10, w
kolumnie 11 kwota 4.200.000 ulega zmianie na 6.070.000.
Radny Janusz Szydłowski przypomniał, że w roku 2008 radni otrzymali opinię RIO
i mogli się z nią zapoznać. W tym roku nie było takiej możliwości choć na komisji
ds. budżetu i rozwoju gospodarczego radny poprosiło o ksero. Wie, że dwie takie
opinie były ale nikt na to nie zareagował. Drugą rzeczą o jaką rady pytał dotyczyła
informacji gdzie w tym projekcie budżetu jest informacja o stanie mienia
komunalnego?
Skarbnik Krokowska powiedziała, że informacja o stanie mienia komunalnego
została załączona do RIO, natomiast zwyczajowo ta informacja nie była powielana
dla radnych.
Radny Szydłowski zwrócił uwagę, że przy ostatnim projekcie budżetu na 2009 rok
radni otrzymali informacje o stanie mienia komunalnego.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że w związku z nie otrzymaniem informacji o
stanie mienia komunalnego, sprzecznie z art. 52 Ustawy o samorządzie gminnym
„Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego
rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem
zaopiniowania” wnioskuje o zdjęcie projektu z porządku obrad i przesłanie do
komisji celem uzupełnienia o informacje i ponowne procedowanie.
Burmistrz Marek Długozima odniósł się najpierw do wypowiedzi radnego Janusza
Szydłowskiego. Powiedział, że obie opinie RIO odczytał Przewodniczący Rady.
Występują tam małe zastrzeżenia ale obie opinie są pozytywne. Są do wglądu w
biurze Rady i można było się z nimi zapoznać. Odnosząc się do propozycji zdjęcia
projektu uchwały złożonego przez radnego Mariusza Czarnego, Burmistrz
powiedział, że zapis w Ustawie mów wyraźnie, iż do 15 listopada ma być
przedstawiony projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i on
był przedstawiony w ustawowym terminie. Był on przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. RIO zaopiniowało go pozytywnie, natomiast dlaczego projekt
uchwały trafił do radnych bez informacji o stanie mienia komunalnego trudno jest
Burmistrzowi powiedzieć.
14

Skarbnik Krokowska przyznała, że zaistniała sytuacja jest jej uchybieniem. Ta
informacja jest w pełnym zakresie przygotowana i można ją w tej chwili powielić dla
radnych.
Przewodniczący Rady zaproponował przerwę na skserowanie informacji o stanie
mienia komunalnego dla radnych ale radny Andrzej Guska powiedział, że nie chcę
takiej przerwy i chcą głosować.
Radny Czarny powiedział, że został złożony wniosek formalny i prosi o
przegłosowanie tego wniosku.
W związku z tym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego
Czarnego o zdjęcie projektu uchwały z obrad i przekazanie go do komisji wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego: „za” - 4, „przeciw” - 13,
„wstrzymał się” - 2. Wniosek nie został przyjęty.
Pani Skarbnik dodała, że w załączniku 14, w kolumnie 4 należy wpisać § 2650.
kolejną rzeczą, która była omawiana znajduje się w załączniku nr 16, w pozycji 7
przy dotacjach celowych nie należących do sektora finansów publicznych należy
skreślić słowo „dla dzieci”. Powinien być tam zapis finansowanie i dofinansowanie
zajęć sportowo rekreacyjnych.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwałę wraz z przedstawionymi autopoprawkami
pod głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 1, „wstrzymał się” - 4. Uchwała została
podjęta.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/349/09 w sprawie ustalenia wysokości
stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.
(radny Janusz Pancerz wyszedł – obecnych 18)
Przewodniczący powiedział, że uchwała jest corocznie podejmowana, w tym roku
proponuje się aby ta stawka wynosiła 18 zł/m2 powierzchni. Uchwała była omawiana
na właściwych komisjach i została zaopiniowana pozytywnie.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwałę pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/350/09 w sprawie przyjęcie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy
Trzebnica na 2010 rok.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwałę pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/351/09 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariatu (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwałę pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/352/09 w sprawie wyboru sołtysa w
sołectwie Rzepotowice.
Przewodniczący powiedział, że konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z faktu,
że dotychczasowa Pani sołtys złożyła rezygnację.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwałę pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący oddał głos
Pani Dominice Łasicy reprezentującej projekt „Profesjonalny pracownik
Administracji Samorządowej”. Projekt ten jest współfinansowany z Unii
Europejskiej, w ramach europejskiego funduszu społecznego. Projekt realizowany
jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Miliczu. Projekt był przygotowany
na kwotę ponad miliona złoty i taka kwota już prawie została wydane na jego
realizację. Głównym celem było podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów
miast i gmin oraz starostw na terenie powiatu trzebnickiego i milickiego. W ramach
projektu zorganizowanych było kilka szkoleń ogólnych oraz kilka szkoleń
specjalistycznych. Szkolenia ogóle to szkolenia z podnoszenia standardów obsługi
klienta, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz
metod radzenia sobie ze stresem oraz etyką. Trwają jeszcze szkolenia językowe oraz
szkolenia z obsługi worda i excela dla średnio zaawansowanych. Przeprowadzone
zostały szkolenia z wystąpień publicznych, motywacji i zarządzania zespołem
pracowniczym. Nie odbyły się jeszcze trzy szkolenia które zaplanowane są na
styczeń 2010 roku. Jest to szkolenie z kosztorysowania, pozyskiwanie środków
unijnych oraz szkolenie z zamówień publicznych. Zakładane rezultaty przy realizacji
tego programu były podzielone na twarde i miękki. Głównym rezultatem jaki został
założony było przeszkolenie minimum 400 pracowników i podniesienie przez nich
kompetencji zawodowych. Udało się to zrealizować w stopniu wyższym gdyż zostało
przeszkolonych 437. Rezultatami miękkimi miało być pogłębienie wiedzy
uczestników szkoleń o 30%. Udało się podwyższyć tą wiedzę aż o 57%. Dane które
są tu przedstawione zostały opracowane na podstawie ankiet, które były
przeprowadzone na każdym szkoleniu. Kolejnym miękkim rezultatem było
upowszechnienie dobrych praktyk oraz zasad kodeksu etycznego, tutaj średnia
wzrosła o 60%. Jeden wskaźnik nie został jeszcze zbadany ze względu na to, że
szkolenia językowe jeszcze trwają. Na zakończenie wypowiedzi Pani Dominika
Łasica podziękowała Burmistrzowi za wyrażenie zgody aby pracownicy urzędu
wzięli udział w tych szkoleniach oraz Pani Grażynie Pop, która był sekretarzem
projektu.
Przewodniczący podziękował ze przedstawienie rezultatów szkolenia i przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.15. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że rok 2010 jest rokiem 20-lecia odrodzonego
wolnego samorządu w Polsce. W związku z tym jest propozycja utworzenia komitetu
roboczego, który składałby się z Burmistrza, Przewodniczącego Rady i Zastępców
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oraz szefów klubów w celu opracowania przebiegu tej uroczystości. Rocznica
wypada dokładnie 27 maja 2010 roku i w tych okolicach należałoby zorganizować
takie obchody.
Burmistrz Marek Długozima poinformował, że jutro o godz. 10:00 zostanie
podpisana umowa na remont i modernizację stadionu sportowego w Trzebnicy. Odbył
się przetarg, na który wpłynęły cztery oferty. Najniższa wynosiła około 4.200.000 zł.
Jest to firma trzebnicka. Burmistrz odniósł się jeszcze do wypowiedzi radnego
Czarnego. W momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu do budowy fontanny środki
w budżecie gminy były zapisane na to zadanie ale zostały później ściągnięte na
potrzeby innego zadania. Mając na uwadze, że koniec roku jest takim okresem
czyszczącym budżet te środki powinny się tam ponownie znaleźć.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że Burmistrz mówi o błędach, a radny mówi o
polityce dezinformacji. Radny Czarny ma przed sobą informacje z dwóch źródeł.
Jedna informacja jest publikowana, a druga pochodzi bezpośrednio od Pana
Burmistrza. Pokazuje się społeczeństwu sukcesy jakie toczą się od 2006 roku, jako
sukcesy tej kadencji. Radny jest w szoku kiedy widzi, że w „Panoramie Trzebnickiej”
zadania są ukończone w 100%, a w informacji przedstawionej przez Burmistrza te
same zadania mają 0% wykonania. Na jednej informacji widnieje podpis Pana
Burmistrza, a druga jest wydana przez jego urzędników.
Burmistrz odpowiedział, że jest to prawda ale wynika to z błędów dziennikarskich,
które zostały już wykryte. Nie jest to wynikiem „propagandy sukcesów” a zwykłych
błędów dziennikarskich. Burmistrz przypomniał, że gazetkę redaguje jedna osoba,
która jednocześnie jest pracownikiem urzędu i ma też wiele innych obowiązków.
Przyznajemy się do tych błędów, one są ale w następnym numerze się już nie
pojawią.
Radny Mariusz Czarny przyznał, że gazeta mogła popełnić błąd i to da się zrozumieć
ale materiał jaki otrzymaliśmy od naczelnika Zarzecznego to już chyba nie są błędy.
Jeśli Burmistrz pokazuje w środkach niewygasających inwestycje z 2007 i 2008 roku,
gdzie umowy dawno powinny być zakończone to nie jest pomyłka, a tzw. budżet
kreatywny.
Ad.16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
zamykam XXXIII sesję Radny Miejskiej w Trzebnicy dokonał jej zamknięcia o godz.
14:15.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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