P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/09
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 listopada 2009 roku.
Załączniki do protokołu:
1) lista obecności radnych.
2) do 10) uchwały podjęte na XXXII sesji od Nr XXXII/334/09 do Nr
XXXII/342/09.
11) protokół pokontrolny Zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Obrad rozpoczęto o godzinie 14:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 17.
Nieobecni radni: Andrzej Guska, Małgorzata Lecyk, Janusz Pancerz i Andrzej
Skóra.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXXII
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał Burmistrza
Marka Długozimę, zastępców Burmistrza: Jadwigę Janiszewską i Adama
Gubernata, szanownych radnych, naczelników Wydziałów Urzędu, kierowników
jednostek organizacyjnych, Zasłużonych i Honorowych Obywateli Gminy
Trzebnica,
Pana
Zbigniewa
Lubicza-Miszewskiego
przedstawiciela
Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej wraz z delegacją, sołtysów,
przedstawicieli prasy oraz zgromadzoną publiczność.
Na wstępie poinformował, że do porządku obrad są dwie poprawki. Pierwsza
dotyczy wycofania przez Pana Burmistrza projektu uchwały z poz. 11 porządku
obrad na podstawie złożonego pisma, które odczytał cyt.: „Wnoszę o wycofanie
z porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy, wyznaczonej na dzień
26 listopada 2009 r. punktu 11. dotyczącego podjęcia uchwały Nr XXXII/339/09
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XI/109/07 Rady
Miejskiej w Trzebnicy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
obszaru wyznaczonego ulicami: św. Jadwigi, Ks. Dziekana W. Bochenka
i Obrońców Pokoju w Trzebnicy”.
Druga poprawka jest na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wnosi o podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
W związku z tym, że punkt 11 zostaje usunięty, to faktycznie po punkcie 13
prosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 tj. podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. Innych zmian do
porządku obrad nie ma. W związku z tym poddał zaproponowany porządek
obrad pod głosowanie: „za” – 17.
Rada przyjęła jednogłośnie
zaproponowany niżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
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3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu:
- z XXX sesji Rady Miejskiej;
- z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/334/09 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/335/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/336/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku
oraz uchwały Nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/337/09 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego –
projekt przygotowany przez Klub radnych KW Prawo
i Sprawiedliwość.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXII/337/09 w sprawie obniżenia skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXII/338/09 w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Trzebnicy nr XXIX/314/09 z dnia 01 września 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXV/257/09
z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXVII/294/09 z dnia 30 kwietnia 2009
roku 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.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXII/339/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice,
uchwalonego uchwałą Nr XIV/182/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica
z dnia 11 grudnia 2003 roku.
12.Podjęcie uchwały Nr XXXII/340/09 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej,
Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy.
13.Podjęcie uchwały Nr XXXII/341/09 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
ternu w rejonie ulic: Jana Pawła II, Henryka Brodatego, Milickiej i Ks.
Dziekana Wawrzyńca Bochenka w Trzebnicy.
14.Podjecie uchwały Nr XXXII/342/09 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
15. Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z przeprowadzonej analizy
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oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu.
16.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok
2008.
17.Przedstawienie wyników kontroli przez przewodniczącego zespołu
kontrolującego Komisji Rewizyjnej.
18.Interpelacje i zapytania.
19.Wolne wnioski.
20.Komunikaty.
21.Zamkniecie sesji.
Na wstępie, przed realizacją porządku obrad, Przewodniczący Rady udzielił
głosu Panu Zbigniewowi Lubiczowi-Miszewskiemu, który w imieniu
Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej wręczył radnym ostatni XVI
numer rocznika „Brzask”. Powiedział, że wydawany on jest od 1983 roku.
Prezesem TMZT jest cały czas dr Jerzy B. Kos. Tytuł „Brzask” został wzięty
z dwutygodnika „Brzask”, jaki się ukazał w 1945 roku w Trzebnicy. W tym roku
mija 26 lat od wydania pierwszego numeru. W „Brzasku” dokumentowana jest
historia Trzebnicy i regionu. Dodał, że ważne jest, aby zapisywać na bieżąco
najważniejsze wydarzenia, bo to czego się nie zapisze to umyka z pamięci
i ulega zapomnieniu. Przekazując ten ostatni numer „Brzasku” chciałby, żeby
każdy miał świadomość, że należy nie tylko chronić dziedzictwo narodowe, ale
i je pomnażać. Chodzi o to, żeby przyszłe pokolenia, dzieci, wnukowie mogli
w pełni korzystać z tego dorobku i żeby dbali o naszą małą ojczyznę.
Podziękował Burmistrzowi Gminy Trzebnica Panu Markowi Długozimie oraz
Radzie za wsparcie finansowe przy wydaniu „Brzasku”.
Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy i przeszedł do realizacji
porządku obrad. Udzielił głosu Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Ad.3. Burmistrz wymienił najważniejsze zarządzenia i decyzje podjęte od
ostatniej sesji tj. od 30 września 2009r.:
• przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesję;
• wydanie zarządzeń w spr.:
1) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2009 rok,
2) nadania numerów porządkowych dla nieruchomości we wsi
Marcinowo, Ligota, Biedaszków Wielki, Księginice, Taczów Wielki,
Malczów, Skarszyn oraz w Trzebnicy na ul. Milickiej i ul.
Wrocławskiej
3) udzielenia
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „
Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności
gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego
między ulicami Milicką i Prusicką”.
4) udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
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nieograniczonego na dostawę i montaż ekranu kinowego dla ZPK
w Trzebnicy,
5) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego
komunalnych gruntów zabudowanych położonych w obrębie miasta
Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi,
6) ustalenia ceny za przyjęcie odpadów na składowisko w Marcinowie,
7) zmiany Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej
w Trzebnicy,
8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych urządzeniami do
ujęć wody zlokalizowanych w Trzebnicy przy ul. Leśnej,
9) przekazania gruntów komunalnych na terenie miasta Trzebnica,
nieruchomości zabudowanymi budynkiem dworca kolejowego oraz
budynkiem gospodarczym, do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Trzebnicy,
10) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę odcinków drogi 3-4 i 4-4
w miejscowości Biedaszków Mały,
11) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowę odcinka drogi „Koniowo3”
w miejscowości Koniowo,
12) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowę ul. Czereśniowej, Grunwaldzkiej,
Wł. Łokietka i Wł. Jagiełły w Trzebnicy.
13) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew
pomnikowych na terenie Gminy Trzebnica.
Prowadzący podziękował Burmistrzowi za informację i przeszedł do kolejnego
punktu porządku.
Ad.4. Przyjęcie protokołu:
- z XXX sesji Rady Miejskiej;
- z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej .
Poinformował, że protokoły były wyłożone w biurze Rady Miejskiej. Następnie
poddał pod głosowanie protokół z XXX sesji Rady Miejskiej: „za” - 17.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Kolejny protokół z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni również
przyjęli jednogłośnie: „za” – 17.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/334/09 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Edward Sikora zapytał, czy dopięto wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi
o budowę chodnika w Cerekwicy?
Burmistrz odpowiedział, że zostało podpisane porozumienie i Gmina dopłaci
50% . Inwestycja ta znajduje się w projekcie budżetu na 2010r.
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Radny Janusz Szydłowski zapytał o pkt 21 WPI, a chodzi o modernizację
i rozbudowę Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy. Przeczytał na
stronie internetowej Urzędu, że już wkrótce rozpocznie się remont Przychodni,
a w rubryce na 2010 rok, nie widzi żadnych środków. Zaproponował
przeniesienie kwoty 500 tysięcy złotych na rok 2010.
Burmistrz odpowiedział, że jest oczywiście ustalenie z Panem dyrektorem
Józefczykiem, że będą przystępować do remontu. Z tym, że jak wszyscy
doskonale wiedzą wniosek, który został złożony w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Jeżeli
otrzymają te środki i podpiszą umowę, to wtedy zapiszą odpowiednie środki na
ten remont. Muszą jeszcze trochę poczekać, bo szanse są duże.
Z budżetu Gminy nie mogą rozpoczynać nowego zadania, bo budżet jest bardzo
napięty i należy pokończyć zadania, które są w realizacji. Zapisać tylko po to,
żeby zadanie widniało, to będzie pusty zapis.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że w Zakładzie Lecznictwa
Ambulatoryjnym pełni funkcje członka Społecznej Komisji. Stan techniczny
Przychodni jest wszystkim znany. Nikt nie kwestionuje potrzeby remontu
i kompleksowej modernizacji. WPI nie jest budżetem na 2010 rok. Jest to
uchwała intencyjna, wskazująca kierunki inwestowania Gminy w okresie 20092013. Propozycja złożona przez radnego Szydłowskiego idzie w kierunku takim,
że to jest sygnał dla Burmistrza, że oni taką inwestycje w 2010 r. poprą
w sytuacji takiej, kiedy zaistnieją do tego środki finansowe. W przypadku nie
pojawienia się źródeł finansowania, nie wystarczających środków budżecie, ta
inwestycja w ogóle nie wejdzie nawet w 2011 r. Stąd prośba i apel o poparcie
tego wniosku.
Burmistrz odparł, że nie zgadza się z radnym, ponieważ zaplanowane środki na
wydatki na rok 2010 są już i tak napięte. Remont tego budynku i tak nie
rozpocznie się wcześniej, jak dopiero po otrzymaniu sygnału z Urzędu
Marszałkowskiego potwierdzającego, że takie środki otrzymamy. Inwestycje
rozpoczęte muszą być zakończone i budżet na 2010 rok to obrazuje. Jeżeli tylko
środki się pojawią to takie zadanie można umieścić na rok 2011 w budżecie.
Wszyscy wiedzą, że potrzeba remontu tego budynku jest konieczna. Dlatego
uważa, że wniosek ten jest chybiony.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Janusza Szydłowskiego dot.
punktu 21 projektu uchwały w spawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica poprzez przeznaczenie kwoty 500 tysięcy
złotych na rok 2010 w poz. modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego, pod głosowanie: „za” – 4, „przeciw” – 12, „wstrzymał się
od głosu” – 1. Wniosek upadł.
W związku z powyższym prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
„za” – 17. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/335/09 w sprawie zmian w budżecie
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gminy Trzebnica na 2009 rok wraz z autopoprawką.
Prowadzący udzielił głosu Pani Barbarze Krokowskiej - Skarbnik Gminy.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że autopoprawka zmienia stronę dochodów jak
również i wydatków. Przeanalizowała wydatki na rok 2009 i te, które nie będą
zrealizowane są w pozycji zmniejszenia wydatków. Natomiast, jeżeli chodzi
o zwiększenie wydatków to dotyczą one w głównej mierze działań
inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne na rewitalizację tablic powitalnych
umieszczonych przy drogach wjazdowych do miasta i na to będą
zagospodarowane pieniądze, jak również, jeżeli chodzi o rewitalizacje Parku
Solidarności, do Burmistrza wpłynął wniosek od dużej liczby mieszkańców
związany z koniecznością wyremontowania Skejtparku, który obecnie stwarza
zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. W związku Burmistrz podjął
decyzję o jego remoncie. Kolejne zadanie dotyczy projektu Rewitalizacji Parku
Miejskiego w Trzebnicy przez Sądzie Rejonowym. Tu jest możliwość ubiegania
się o środki zewnętrzne. Następnym zadaniem jest projekt toalety publicznej
przy parkingu ul. Henryka Brodatego. Wystąpiła konieczność zakupu budy dla
bezpańskich psów wyłapywanych na zlecenie gminy. Poprosiła, aby radni
dopisali zmianę w zał. nr 4 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w §4210 – zakup materiałów
i wyposażenia w podpunkcie – inne zakupy, należy tą kwotę zmniejszyć do
kwoty 16.791 zł. Kolejna poprawka dotyczy wprowadzenia dodatkowego
§43750 – zakup programów komputerowych i oprzyrządowania – 3.209 zł. Te
poprawki nie zmieniają kwoty ogółem. Na tym zakończyła omawianie zmian.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Czarny zapytał o wydatki na Rewitalizację Parku Solidarności
polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo-parkowej z zielenią, zmienia
się o kwotę 79.000 zł. To jest wynikiem przetargu, zwiększonej ilości robót?
Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o te działanie to tak jak mówiła,
nastąpiła konieczność zwiększenia środków, ponieważ na terenie parku
Solidarności znajduje się Skejtpark i ten Skejtpark stanowi zagrożenie dla życia
i zdrowia użytkowników. Wpłynął wniosek do Pana Burmistrza o poprawienie
tego stanu rzeczy i stąd ten zapis.
Radny Czarny powiedział, że słyszał, tylko wydaje mu się, że ta pozycja jest
pozycją inwestycyjną, natomiast z odpowiedzi wynika, że to jest bieżące
utrzymanie tego, co zostało wybudowane wcześniej. Błędem księgowym
i budżetowym jest wpisywanie bieżącego utrzymania do zadań inwestycyjnych.
Burmistrz w uzupełnieniu odpowiedzi Pani Skarbnik dodał, że tam jest nie tylko
naprawa, ale i zakup nowych urządzeń, a to jest zakup inwestycyjny. Będzie
poszerzona oferta korzystania z tego urządzenia. Ta sama firma wykona remont
a jednocześnie zamontuje nowe urządzenia.
Radny Czarny prosił o wyjaśnienie, czy zlecenie na tą prace, to jest jako
dodatkowe, czy to jest całkiem nowa umowa. Jak to się ma do ustawy
o zamówieniach publicznych?
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Burmistrz odpowiedział, że będzie to nowy tryb zapytania o cenę, bo nie
przekracza kwoty 14 tysięcy euro.
W związku z tym, że nikt już nie chciał zabrać głosu, Przewodniczący Rady
podziękował za dyskusję i poddał projekt uchwały wraz z przedstawioną
autopoprawką pod głosowanie: „za” – 17. Rada jednogłośnie podjęła ww.
uchwałę.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/336/09 w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz
uchwały Nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady powiedział, że zmiana ta jest wynikiem zamian przez
ustawodawcę, albowiem w Gminie te stawki były mniejsze niż określone jako
minimalne przez ustawodawcę.
Burmistrz powiedział, że chciałby wyjaśnić, bo przeczytał w gazecie Nowa
artykuł, że Burmistrz obiecał na początku kadencji, że nie będzie podnosił
podatków a jednak podatki podniósł. Wyjaśnił, że ta regulacja nie jest
wymyślona przez Niego, tylko przez rozporządzenie, które nakłada na Gminę
taki obowiązek. Nie jest Jego intencją podnoszenie podatków. Jesteśmy jedną
z nielicznych Gmin, które nie podnoszą podatków od 2 lat. Inne gminy robią to
co roku.
Przewodniczący podziękował za wyjaśnienia i zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos. Nie było chętnych, wobec powyższego prowadzący poddał ww.
projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 17. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/337/09 w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego –
projekt
przygotowany
przez
Klub
radnych
KW
Prawo
i Sprawiedliwość.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na Komisjach
Rady i uzyskał rekomendację negatywną. Następnie otworzył dyskusję.
Radny Czarny przytoczył słowa pana Burmistrza, który przed chwilą
powiedział, że obiecał, że nie będzie podnosił podatków. Wartość pieniądza jest
pojęciem względnym, natomiast procenty też mogą coś powiedzieć. Oznajmił,
że zrobił zestawienie podatku od 2007 roku i przedstawia się ono następująco:
2007r. - maksymalny wymiar podatku wynosił 58.29 zł, Rada przyjęła kwotę 42
zł, co stanowiło 72% maksymalnego wymiaru podatku. W 2008r. wymiar
podatku maksymalny określony na podstawie ceny jednego kwintala żyta, która
jest podstawą do ustanawiania podatku rolnego wyniosła 55,80 zł, a Rada na
wniosek Pana Burmistrza przyjęła 40,- zł, co stanowi 71,68% maksymalnego
wymiaru. W 2009 r. maksymalna cena jednego kwintala żyta wyniosła 34,10
zł, Pan Burmistrz zaproponował kwotę 34,- zł, co stanowi 99,7% ceny
maksymalnej. Propozycja Klubu radnych PiS stawki 25 zł, stanowi 73%,
z tym, że podatki są na stałym poziomie w stosunku do cen maksymalnych.
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Stąd prośba i sugestia Klubu, żeby rządzący spojrzeli na to z tej drugiej strony,
że rolnikom też należy ulżyć.
Burmistrz przypomniał, że wszystkie Komisje negatywnie zaopiniowały
propozycję radnych PiS-u. Rozmawiali na Komisji wielokrotnie, że w Gminie
rolników, którzy sprzedają żyto jest może od 5% do 10%, radny Skóra poprawił
Go wtedy, że ok. 30%. To nie jest jedyne źródło dochodów z którego rolnictwo
się utrzymuje. Należy pamiętać, że Gmina nie tylko pobiera podatki, ale i je
inwestuje, czy to w budowę dróg, czy też w remonty świetlic. Proponowanie
takiego podatku, to jest skrajna nieodpowiedzialność. Znawcy mówią, że
podatki powinny być co roku podnoszone. W Gminie Trzebnica nie są
podnoszone podatki, są na minimalnym poziomie.
Skarbnik powiedziała, że chciałaby uporządkować dane o których wspomniał tu
radny Mariusz Czarny. W roku 2007 podatek rolny wynosił w Gminie 35,52 zł,
w 2008r. 42 zł a w 2009 r. 40 zł.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że On mówił o cenie żyta.
Radny Janusz Szydłowski w odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza powiedział,
że na Komisji wypowiedziała się jedna osoba ze wsi a dobrze by było, żeby to
zrobiło więcej osób. Faktem jest, że rolnicy na wsi nie żyją tylko z uprawy
zboża, że żyją jeszcze z innych upraw. Generalnie źle się na wsi dzieje i o tym
Pan Burmistrz doskonale wie. Wiemy, że rolnicy zbożem palą w piecu, bo nie
wiedzą co z nim mają robić.
Radny Czesław Czternastek poinformował, że rolnicy jako jedyna grupa
prowadząca działalność gospodarczą w roku 2010 r. będą mieli obniżony
podatek o 15%. Pozostałe grupy prowadzące działalność gospodarczą, czy
płacące podatek od mieszkań nie mają takich obniżek. Z drugiej strony trzeba
spojrzeć na budżet, jakie duże inwestycje są wykonywane na terenach wiejskich.
Tam również potrzebne są duże nakłady finansowe. Inwestycje planowane, żeby
je zrealizować, to trzeba mieć dochody. 15% obniżka podatku w stosunku do
tego roku, to jest duża ulga.
Radny Mariusz Czarny zwrócił się do radnego Czternastka i zapytał na jakiej
podstawie sądzi, że zostało obniżone o 15%, bo liczby wskazują, że to jest 3%
od tego podatku, który był w zeszłym roku. To jest obniżka o 10 groszy za
kwintal.
Radny Czternastek odpowiedział, że podstawa wymiaru w tym roku jest 40 zł
a na przyszły rok 34 zł. Uważa, że należy tylko podzielić i otrzyma się 15%.
Radny Czarny raz jeszcze powtórzył, że Rada obniża 10 gr. na kwintalu i taka
jest prawda a nie 15%, czy wg radnego Czternastka 10 zł. Nie wie skąd się to
bierze.
Burmistrz odpowiedział radnemu Szydłowskiemu, że sytuacja na wsi jest ciężka
nie od dzisiaj i o tym wiedzą, ale są rolnicy, którzy wydzierżawiają swoje pola
i jak w takiej sytuacji obniżać podatek. Dzisiaj taka praktyka jest stosowana.
Rolnik z tego czerpie dochody. Obniżenie tego podatku do takiej kwoty jest
pozbawione jakiejkolwiek racji.
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Radny Czarny powiedział, że przywołuje się dochody budżetowe na 2010 r.
a nikt nie mówi o jakiej kwocie mówią. Propozycja Klubu, który proponuje
taką obniżkę spowoduje ubytek 250 tysięcy złotych. Wystarczy podjąć działania
modernizacji oświetlenia i te pieniądze się znajdą, bo wydają więcej pieniędzy
na oświetlenie, niż są wpływy z podatku rolnego. Trzeba się naprawdę
zastanowić jak konstruuje się budżet. To jest uchwała około budżetowa a za
chwilę będą głosować budżet, który po stronie wydatków jest rozrzutny.
Przewodniczący Rady podziękował mówcą i powiedział, że padły argumenty za
i przeciw, każdy radny zgodnie ze swoim sumieniem i suwerenną wolą
wyartykułuje głosując swoje stanowisko. W związku z powyższym poddał
projekt uchwały Klubu radnych KW PiS z propozycją obniżenia podatku
rolnego do kwoty 25 zł pod głosowanie: „za” – 4, „przeciw” – 12,
„wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała nie została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXXII/337/09 w sprawie obniżenia skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym samym poddaje pod głosowanie
projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza, który był pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej. Propozycja Burmistrza wynosi 34
zł za 1 q żyta dla celów obliczenia wymiaru podatku rolnego. Zapytał, czy radni
mają jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Prowadzący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 13, „przeciw” – 3,
„wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXXII/338/09 w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIX/314/09 z dnia 01 września 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXV/257/09
z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Trzebnicy nr XXVII/294/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
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.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na Komisjach.
Następnie zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi.
Radny Czarny zapytał, czy Lokalny Program Rewitalizacji uległ zmianie
w stosunku do tego, który był przedstawiany na poprzedniej sesji.
Burmistrz odpowiedział, że od lutego nie uległ zmianie, tam były tylko
poprawki literowe, przecinki itp.
Radny Czarny uważa, że jeżeli tak, to w takim przypadku wnosi o wykreślenie
§2 – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2009-2013
przyjmuje się do realizacji – dokument ten jest załącznikiem do niniejszej
uchwały. Uzasadnił to tym, że taki załącznik był w poprzedniej uchwale
i został przyjęty do realizacji na poprzedniej sesji, a poprawki literowe Pan
Przewodniczący może sam poprawić.
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Burmistrz zaproponował, aby projekt uchwały zostawić w takiej wersji w jakiej
był omawiany na Komisjach Rady.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, do radnego czy podtrzymuje
wniosek.
Radny Czarny uważa, że tamta uchwała działa i jest załącznik, to albo tamta
uchwałę unieważnimy w tej uchwale, albo wykreślamy ten zapis.
Prowadzący powiedział, że rozumie, że radny podtrzymuje swój wniosek.
Radny Czarny odpowiedział, że tak.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie: „za” – 4, „przeciw” -12,
„wstrzymał się od głosu” – 1. Wniosek nie został przyjęty.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 4. Uchwała została podjęta.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXXII/339/09 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice,
uchwalonego uchwałą Nr XIV/182/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica
z dnia 11 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omawiany na właściwych
Komisjach i został zaopiniowany pozytywnie. Następnie zapytał, czy ktoś ma
jakieś zapytania do tego projektu uchwały.
Radni nie mieli żadnych zapytań ani uwag.
Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 17. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXXII/340/09 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy
Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany na właściwych Komisjach
i został zaopiniowany pozytywnie. Następnie zapytał, czy ktoś ma jakieś
zapytania do tego projektu uchwały.
Radni nie mieli żadnych pytań.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 17. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXXII/341/09 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu
w rejonie ulic: Jana Pawła II, Henryka Brodatego, Milickiej i Ks. Dziekana
Wawrzyńca Bochenka w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uzyskał pozytywna opinie na
właściwych Komisjach. Następnie zapytał, czy ktoś ma jakieś zapytania do tego
projektu uchwały.
Radni nie mieli żadnych zapytań ani uwag.
Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 17. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjecie uchwały Nr XXXII/342/09 w sprawie zatwierdzenia planu
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pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos.
Radni nie mieli uwag ani pytań do projektu uchwały.
Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 17. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu.
Burmistrz powiedział, że była przeprowadzona analiza oświadczeń
majątkowych i tylko w jednym przypadku Urząd Skarbowy wezwał do
uzupełnienia oświadczenia z uwagi na brakujące zapisy. Ta zmiana nie miała
znaczenia merytorycznego. Pozostałe oświadczenia napisane były prawidłowo.
Ad.16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2008.
Przewodniczącego Rady przedstawił informację z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych radnych za rok 2008 oraz informację Wojewody
Dolnośląskiego o złożonych oświadczeniach Burmistrza Gminy Trzebnica oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Na podstawie art.24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
informuję:
Wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je
w terminie i na obowiązujących formularzach.
W świetle dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych,
przeprowadzonych przez organ analizujący – Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy, nie stwierdzono uchybień formalnych.
Przedmiotowe oświadczenia zostały przekazane, celem weryfikacji
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Trzebnicy, który poinformował pisemnie,
że z uwagi na braki kadrowe do dnia dzisiejszego nie przeprowadził analizy
formalnej i merytorycznej przedmiotowych oświadczeń.
Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 20 października 2009r. przekazał
sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Gminy Trzebnica
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
Nie stwierdził
poważnych nieprawidłowości.
Radny Czarny zapytał, czy została dokonana analiza pod względem
zamieszkania radnych na terenie Gminy Trzebnica, bo doszły Go słuchy
w pociągu relacji Trzebnica-Wrocław, że jeden z radnych zmienił miejsce
zamieszkania i zamieszkuje na terenie innej gminy.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że do niego takie informacje nie dotarły.
Nie wie o kim radny Czarny mówi.
Radny Czarny powiedział, że też jeszcze nie wie, ale się dowie.
Prowadzący poinstruował, że na radnych ciąży obowiązek powiadomienia
o zmianach.
Ad.17. Przedstawienie wyników kontroli przez przewodniczącego zespołu
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kontrolującego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zespołu kontrolującego Czesław Czternastek odczytał Protokół
pokontrolny z przeprowadzonej kontroli wydatków rzeczowych w Ośrodku
Opieki Społecznej w Trzebnicy za 2008r.
Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.18. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje ani
zapytania w okresie między sesyjnym.
Radny Mariusz Czarny przypomniał, że na Komisjach przed sesją 30 września
2009 r. złożył zapytanie na Komisji Rolnej o informacje dotyczące wykonania
zadań inwestycyjnych za okres 8 miesięcy br. oraz wykorzystania środków
Unijnych i wniosków składanych do instytucji, które dysponują środkami
Unijnymi. Pan Burmistrz na sesji odpowiedział, że na następną sesję przedstawi
szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych i zostanie
przedstawiona informacja w zakresie wykorzystania środków Unijnych (gdzie
były składane wnioski i jaka jest skuteczność pozyskiwania środków). Do dnia
dzisiejszego taka informacja nie została przedstawiona i należy to potraktować
jako zapytanie bądź interpelację. Ten zapis jest w protokole, który dziś został
przyjęty przez Radę.
Burmistrz odpowiedział, że taka informacja jest przygotowywana przez pana
Daniela Buczaka, odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków Unijnych. W tym
miejscu przeprosił Radę, że nie udało się tej informacji przygotować na tą sesję
z uwagi na zajęcie nowymi wnioskami, których jest bardzo dużo. Wszystkie
wnioski, które Gmina złożyła zostały ocenione bardzo wysoko i otrzymali
środki na zadania inwestycyjne. Materiały o których jest tu mowa otrzymają
wcześniej, przed Komisjami, przed sesją grudniową, która będzie poświęcona
przyjęciu budżetu na 2010 rok. Obecnie Pan Daniel Buczak przygotowuje
umowy na dofinansowanie basenu. Wniosek, który był składany na basen został
oceniony bardzo wysoko. Jest tego bardzo dużo. Muszą rozliczać te wnioski, na
które już zostały podpisane umowy. Dwie osoby się tym zajmują i ma nadzieje,
że te informacje będą przygotowane do następnej sesji.
Radny Czarny powiedział, że cieszy się, że panowie są tak zapracowani, ale we
wrześniu ukazała się Panorama Trzebnicka, w której jest wykaz inwestycji
i dziwi Go to, że nie mogli zdążyć dla radnych z taką informacją, a dla
publiczności, choć tam jest dużo nieprawdy, poszło.
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego i powiedział, że wykaz inwestycji
pojawia się w każdym numerze i nie był robiony tylko dla tego numeru. Trzy
inwestycje pojawiły się jako nowe i to zostało uwzględnione, tym zajmuje się
osoba przygotowująca do druku gazetę. Informacja, o którą radny prosił, ma
być przygotowana przez osoby odpowiedzialne. Będzie ona w pełni wiarygodna
i prawdziwa.
Radny Janusz Szydłowski zapytał, czy inwestycja, budowa basenu jest
zagrożona, bo z tego co wie, te prace nie postępują.
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Burmistrz odpowiedział, że inwestycja nie jest zagrożona, prace cały czas
trwają. Przygotowywana jest platforma pod palowanie i w przyszłym tygodniu
przyjedzie firma, która będzie palować. W tym czasie są robione fundamenty.
Tam był tylko problem przed projektowaniem z gruntem. Po przeprojektowaniu
roboty idą według nowego projektu i stąd to palowanie i wzmocnienie
fundamentów.
Radny Szydłowski zapytał, czy w związku z tym zwiększy się koszt budowy
basenu?
Burmistrz odpowiedział, że tak.
Radny pytał dalej, o ile.
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma danych. Roboty
trwają i negocjacje. Firma przedstawiła kosztorys, który oni weryfikują. Uważa,
że kwota zapisana w budżecie 32 miliony złotych, że ona pozostanie. Po
przetargu była dużo mniejsza, ale z uwagi na te poprawki na pewno wzrośnie.
Radny Szydłowski zapytał, czy monitoring w Rynku już funkcjonuje i kto go
obsługuje oraz czy mieszkańcy zostali poinformowani, że jest, żeby rozwiać
naturalne ich obawy przed nadmierną ingerencją w ich prywatność.
Burmistrz stwierdził, że to jest miesjce publiczne i nie zagląda się nikomu do
mieszkań.
Radny przypominał słowa Burmistrza na której z Komisji, że monitoring będzie
bardzo dokładny.
Burmistrz wyjaśnił, że dokładność polegać ma na tym, że zapis obrazu
wcześniej był słaby a teraz kamera o dużej rozdzielczości da możliwość
odczytu obrazu. To jest ta różnica, a nie, że będzie się zaglądać komuś do
mieszkań. Kamera jest podłączona pod Policję. Uważa, że monitoring powinien
być w całym mieście. Kamery są stopniowo dokładane po to, żeby zwiększyć
bezpieczeństwo w mieście. Mieszkańcy są informowani o monitoringu.
Radny Mirosław Marzec przypomniał, że to On naciskał Burmistrza w sprawie
monitoringu. Uważa, że na kolejnej Komisji ds. porządku publicznego powinni
przejść po mieście i zobaczyć jak to wygląda. Jest za tym, żeby każde
newralgiczne miejsce w Trzebnicy było monitorowane.
Radny Szydłowski zapytał o halę sportową budowaną przy szkole Podstawowej
Nr 3, tam są opóźnienia, z czego one wynikają?
Burmistrz odpowiedział, że opóźnienia wynikają z winy wykonawcy.
Wykonawcza zrobił przerwę 3 miesięczną, teraz wrócił do pracy i prace
postępują. Opóźnienie na pewno będzie 3 miesięczne.
Radny nie mieli więcej pytań. Prowadzący przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad.19. Wolne wnioski.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że w dobie informatyzacji świata, chciałby,
żeby BIP trzebnicki był w miarę aktualny i w miarę czytelny. Dodał, że dziś
próbował o 12:00 wejść w uchwały i niestety wyskoczył taki komunikat, że
folder jest uszkodzony a na drugim, podany w zapytaniu adres nie został
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znaleziony na tym serwerze. To dotyczy przede wszystkim uchwał od XXII
i wcześniejszych sesji Rady Miejskiej. To co jest na nowej stronie BIP-u, to jest
dobrze, one się otwierają.
Przewodniczący Rady powiedział, że służby informatyczne Pana Burmistrza
wyjdą naprzeciw temu wnioskowi.
Ad.20. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że na dzień 2 grudnia zwołał Kapitułę
w celu zaopiniowania osoby do tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Trzebnicy. Potem został termin przesunięty na 30 listopada, na godzinę
10:30.Niemniej dziś, w związku z tym, że otrzymali zaproszenie na otwarcie
łącznika na godz. 11:00 prosi o zmianę godziny zwołania Kapituły na
godz.10:00.
Członkowie
Kapituły
(szefowie
Klubów,
Burmistrz,
Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji) wyrazili zgodę.
Kolejna informacja dotyczyła zaproszenia radnych Gminy w imieniu Grupy AA
na opłatek, który odbędzie się 10 grudnia 2009r. , o godz. 18:20 w Ratuszu.
Zaproszenie będzie do wglądu w biurze Rady.
Radni nie mieli żadnych komunikatów do przekazania.
Ad.21. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Jan Darowski powiedział, że porządek obrad został
wyczerpany i słowami cyt. „zamykam XXXII sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”
dokonał jej zamknięcia o godz. 15:20.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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