P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 marca 2010 roku.
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych.
• 2 do 3: uchwały podjęte na XXXV sesji od Nr XXXV/371/10 do
Nr XXXV/372/10.
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 13:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 20.
Nieobecny radny: Andrzej Skóra.
Ad.1-2. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram
XXXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia.
Powitał panią radną, panów radnych, Burmistrza Marka Długozimę, zastępcę
Burmistrza Adama Gubernata, Skarbnik Barbarę Krokowską i Naczelnika
Wydziału Techniczno-Inwestycjnego Urzędu Zbigniewa Zarzecznego oraz
przedstawiciela prasy.
Poinformował, że w dniu 17 marca 2010 r. do biura Rady Miejskiej
w Trzebnicy wpłynął wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Sesje
wyznaczył na dzień dzisiejszy tj. na 22 marca 2010 r. z zaproponowanym
porządkiem obrad. Poprosił, aby radni wprowadzili uzupełnienie redakcyjne
w porządku obrad, w punkcie 4 poprzez dopisanie słowa „łącznika”. W treści
projektu uchwały to słowo się znajduje. Pełny tekst punktu 4 porządku obrad
brzmi następująco: Podjęcie uchwały nr XXXV/372/10 w sprawie zaliczenia
łącznika drogi krajowej nr 15 w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych.
Następnie przystąpił do realizacji niżej wymienionego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr XXXV/371/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
4. Podjęcie uchwały nr XXXV/372/10 w sprawie zaliczenia łącznika drogi
krajowej nr 15 w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych.
5. Zamknięcie sesji.
Przed udzieleniem głosu Skarbnik Gminy przypomniał, że radni w dniu
dzisiejszym otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Trzebnica na 2010 r., która będzie omawiana wraz
z projektem uchwały.
Ad. 3. Pani Krokowska na wstępnie poprosiła radnych o dokonanie korekty
w §2 – dochody bieżące, winna być tam wpisana kwota 42.566.085 zł.
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Następnie powiedziała, że w uzasadnieniu
do projektu uchwały są
wyszczególnione propozycje zmian w budżecie. Natomiast jeśli chodzi
o autopoprawkę, to z uwagi na możliwość ubiegania się o środki Unijne, została
wprowadzona zmiana w postaci przesunięcia środków pomiędzy paragrafami,
a w zasadzie utworzenia nowego paragrafu 4300 – pozostała działalność.
Następnie poprosiła o pytania.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Mariusz Czarny zapytał, dlaczego w trybie nadzwyczajnym wprowadza
się zmiany do budżetu w wysokości 2 milionów złotych.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ustawa o ochronie środowiska zobowiązuje
nas do wprowadzenia do budżetu środków, które wcześniej stanowiły Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska i to jest jedna z przyczyn, drugą przyczyną jest
wprowadzenie środków na boisko Orlik, które będzie budowane przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Ujeźdzcu Wielkim.
Burmistrz dodał, że głównym kierunkiem działania jest to, aby wybudować
drugi Orlik w Ujeźdzcu Wielkim. Urząd Marszałkowski zwrócił się
z zapytaniem, czy Gmina Trzebnica jest w stanie wybudować jeszcze jeden
Orlik. Uznali, że jest taka potrzeba wybudowania Orlika przy Szkole
w Ujeźdzcu Wielkim z uwagi na to, że to miejsce jest drugim centrum
sportowym po Trzebnicy. Termin budowy Orlika jest bardzo napięty. Musimy
to wykonać do końca października. Usytuowanie Orlika w Ujeźdzcu umożliwi
wszystkim drużynom, które mieszczą się na tym terenie korzystanie z niego. Nie
będą musieli w okresie jesienno-zimowym i wiosenno-letnim przyjeżdżać
trenować na Orlika do Trzebnicy. Orlik w Ujeźdzcu służyłby wszystkim
mieszkańcom Ujeźdzca Wielkiego i okolicznych wiosek oraz młodzieży
szkolnej. Budowa boiska wielofunkcyjnego kosztowałaby Gminę tyle samo, ale
Orlik jest o tyle lepszy, że ma kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią. Jest
nadzieja, że projektant się podejmie tego zadania i zrobi projekt Orlika w ciągu
miesiąca. Druga sprawa to wieś Kuźniczysko, jest to mniejszy obszar, mniejsza
Szkoła, ale jest szansa otrzymania środków w ramach Programu Odnowy Wsi,
z przeznaczeniem na „Projekt boiska przy Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku”. To są dwa najważniejsze zadania.
W uzasadnieniu do uchwały wszystko jest szczegółowo opisane. Tych zadań jest
bardzo dużo i na bieżąco trzeba reagować, dodał Burmistrz.
Radny Mirosław Marzec zapytał, czy przewiduje się zatrudnienie opiekuna tego
Orlika.
Burmistrz odpowiedział, że tak, będzie taka osoba, która będzie się opiekować
tym boiskiem, tak jak jest w Trzebnicy.
Radny Janusz Szydłowski prosił, aby Burmistrz się odniósł do punktu 4
uzasadnienia, w którym mowa jest o naliczeniu kar umownych z powodu
dużych opóźnień w realizacji prac związanych z „Budową hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy”, czy tu jest mowa o dużych
opóźnieniach i z czego one wynikają oraz o jakie środki musi być zwiększona ta
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inwestycja, aby została zakończona.
Burmistrz wyjaśnił, że firma, która wygrała przetarg na budowę hali sportowej,
w okresie od maja do sierpnia nie wykonywała prac. Wiadomym jest, że
w terminie się nie zakończy tej budowy. Firma tłumaczyła się tym, że na innej
budowie musi kończyć prace, a tutaj opuścili teren budowy. Firma zapewniła,
że do końca kwietnia odda całkowicie obiekt do użytku. Hala sportowa jest już
zakończona. Pozostało jeszcze otoczenie, parkingi i drogi dojazdowe oraz
pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowe środki na tę inwestycję przeznaczone
będą na zakup tralek i słupków.
Radny Czarny prosi o wyjaśnienie uzasadnienia do zmian w budżecie, chodzi
o punkt 20 – wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Projekt modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy
w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców
i turystów, oraz poprawy estetyki ciągu ul. Ks. W. Bochenka”;
- „Projekt deptaku ul. Daszyńskiego”, chodzi o organizację ruchu na ul.
Daszyńskiego;
- „Zakup kserokopiarki dla SP w Masłowie”;
- „Wykonanie planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie Trzebnica”, jakie
to są miejscowości.
Burmistrz odpowiedział, że budynek Policji w Trzebnicy został objęty
Programem Rewitalizacji, który polegać będzie na kompleksowym odnowieniu
budynku, zewnętrznej elewacji, wymianie okien, naprawy dachu jak również
przebudowy całego parteru tak, żeby Komenda była bardziej przyjazna dla
mieszkańców. Wynikiem rozmów z Komendą Wojewódzką Policji jak
i Komendantem Powiatowym Policji jest ustalenie, że Gmina dofinansuje tę
inwestycję. Ustalono też, że zostanie zawarte porozumienie, w którym zostanie
zapisane, że jeżeli po przetargu, który ogłosi Wojewódzka Komenda Policji,
kwota będzie niższa niż wartość kosztorysowa całego projektu, to Gmina tych
pieniędzy nie będzie musiała przekazywać.
Odnośnie deptaka na ul. Daszyńskiego powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma
takiej możliwości, żeby miasto, przy najlepszej organizacji ruchu, wyłączyło
ruch na ul. Daszyńskiego. Nie ma takiej opcji. Będzie propozycja wyłączenia
całej lewej strony ul. Daszyńskiego z ruchu a prawa strona pozostanie dla
samochodów osobowych i dostawczych dla lokali usługowych. Będą tam
miejsca parkingowe i to się tylko o tyle zmieni, że ta lewa strona zostanie
wyłączona z ruchu. Jeśli kierowcy ocenią, że przejazd przez ulicę Daszyńskiego
zajmować im będzie więcej czasu niż przejazd przez obwodnicą w kierunku
Obornik Śl., to sami będą musieli podjąć decyzję, która z dróg dla nich będzie
lepsza. Zamknąć tej ulicy dla samochodów nie można, bo jest to ulica kluczowa
dla miasta. Tam się znajduje kilkanaście lokali usługowych.
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Masłowie jest zaplanowany,
każda Szkoła wyposaża się w takie rzeczy.
Program dotyczący „Wykonania planów odnowy dla 12 miejscowości w Gminie
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Trzebnica”, ma na celu pozyskać środki z Programu Odnowy Wsi na budowanie
placów zabaw na wsi. Pozyskanie takich środków wiąże się z planem odnowy
wsi.
Radny Czarny powiedział, że chciałby usłyszeć jakie miejscowości mają plany
odnowy. Odnośnie wypowiedzi Burmistrza dotyczącej deptaku, uznał, że to nie
jest deptak, tylko przebudowa drogi ul. Daszyńskiego i myśli, że nazwa projektu
jest myląca. Deptak z założenia jest miejscem, gdzie jest ograniczony ruch, nie
ma ciągu przejezdności.
Burmistrz zaproponował, że można dopisać: deptak – przebudowa drogi ul.
Daszyńskiego, jeśli jest taka potrzeba, bo to nie zmienia postaci rzeczy. Deptak
jest to popularna nazwa, której się używa, ale też się mówi ciąg pieszo-jezdny.
Jeśli jest taka wola, to można rozszerzyć zapis tego punktu.
Skarbnik wymieniła wioski jakie wchodzą w skład planów odnowy:
Księginice, Skarszyn, Świątniki, Nowy Dwór, Biedaszków Wielki, Głuchów
Górny, Marcinów i Brzezie.
Radny Czarny zapytał, dlaczego nie jest ujęty Taczów Mały, Taczów Duży
i Brochocin. To jest takie centrum i dotyczy dość dużej społeczności.
Burmistrz odpowiedział, że sołtys z Brochocinia się nigdy nie zwracał w tej
sprawie, nie wnioskował, nie wie dlaczego. Tu są wymienione wioski większe,
gdzie sołtysi zabiegali o to. W roku przyszłym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
kolejne wioski były robione.
Radna Małgorzata Lecyk powiedziała, że w Brochociniu jest nowy sołtys i nie
składa wniosków, ale przypomniała, że jest w posiadaniu podań do Burmistrza,
które składała na początku i w połowie kadencji a dotyczyły bramek, odpowiedź
otrzymała, ale tych bramek do dziś nie ma.
Radny Marzec uważa, że na Palcu Pielgrzymkowym powinien powstać malutki
plac zabaw dla dzieci. W okresie letnim jest tam dużo rodziców z dziećmi.
Burmistrz odpowiedział, że też jest za tym, żeby taki plac powstał, ale
w projekcie jest parking i to musi być uzgodnione z Konserwatorem Zabytków.
Poleci pracownikom, aby wystąpili do Konserwatora w sprawie uzgodnień.
Radny Marzec pytał dalej, czy jest możliwość, aby ewentualnie poprosić
właściciela komina, aby go rozebrał. Jest on nie wykorzystany i szpeci widok.
Burmistrz zaproponował, aby Komisje lub Kluby wystąpiły z takim wnioskiem
a On się pod tym podpisze, może to poskutkuje. Na początku kadencji pismo
poszło do tego pana i bez efektu.
Radny Czarny zapytał o punkt 10 uzasadnienia – zabezpieczono środki na
oczyszczanie wód opadowych, jaka to kwota i skąd ona wynika.
Skarbnik odpowiedziała, że co roku w budżecie ujmowana jest kwota na
oczyszczanie wód opadowych i w związku ze zmianą stawek na oczyszczanie
ulega ona co roku zmianie. Stawka została przeliczona i z kwoty 120.805 zł,
ulega zwiększeniu do kwoty 146.000 zł.
Radny Czarny zapytał, jakich to gruntów dotyczy.
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny odpowiedział, że w 2000 roku, jak dobrze
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pamięta powstał problem, kto ma płacić za wody opadowe dotyczące dróg
gminnych. Wówczas została na podstawie wyliczeń, ustalona pewna kwota,
która zwiększa koszt eksploatacji oczyszczalni ścieków o oczyszczanie wód
opadowych.
Radny Czarny jest zdania, że po wprowadzeniu stawki w taryfie powinien płacić
właściciel drogi, czyli Powiat albo Województwo.
Naczelnik odpowiedział, że najwięcej dróg jest gminnych.
Następnie radny zapytał za ile metrów płacimy.
Pan Zarzeczny odpowiedział, że płacimy za ilość ścieków, która wzrosła
tytułem kosztów odprowadzenia wód gminnych.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie widzi więcej chętnych do zabrania
głosu, w związku z tym zapytał Burmistrza, czy podtrzymuje wniosek formalny
dotyczący punktu 20: „Projekt deptaku na ul. Daszyńskiego”, chodzi o dodanie
słów: „przebudowa ul. Daszyńskiego”.
Burmistrz uznał, że na razie powinien zostać ten zapis, ponieważ nie pamięta jak
jest zapisane w Programie Rewitalizacji. Po sprawdzeniu wróci do sprawy na
sesji kwietniowej. Wyjaśnił, że musi być taki zapis, jaki jest w Programie.
W związku z tym wycofuje wniosek.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2010 rok wraz z przedstawioną w dniu dzisiejszym
autopoprawką: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 3.
Uchwała została podjęta.
Ad.4. Podjęcie uchwały nr XXXV/372/10 w sprawie zaliczenia łącznika
drogi krajowej nr 15 w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych.
Prowadzący powiedział, że wszyscy wiedzą, że chodzi o tzw. „małą
obwodnicę’. Ten projekt uchwały sformalizuje zaliczenie tej drogi, do drogi
gminnej. Następnie otworzył dyskusję.
Radny Czesław Czternastek zapytał, czy ul. Prusicka jest droga Nr 15.
Naczelnik Zarzeczny odpowiedział, że tak. Droga Nr 15 rozpoczyna się koło
Pana Halewicza i biegnie ul. Prusicką.
Radny podziękował za wyjaśnienie.
Radny Modelski zapytał, jak została załatwiona sprawa odszkodowania dla
osoby, której zabrano pod drogę kawałek ziemi.
Burmistrz odpowiedział, że wszystko idzie zgodnie z procedurą, Gmina
Trzebnica wybudowała łącznik, a w chwili obecnej czekają na decyzję
z Powiatu, która umożliwi podjęcie decyzji o wypłaceniu odszkodowania bądź
zamianie gruntu. Na dzień dzisiejszy są w martwym punkcie.
Przewodniczący Rady powiedział, że rozumie, że w tej chwili wysokość tego
odszkodowania leży w kompetencji Starostwa Powiatowego. Gmina nie ustala
tej osobie żadnego odszkodowania.
Burmistrz odpowiedział, że muszą otrzymać decyzję ze Starostwa.
Radny Czternastek zapytał, jakiego areału to dotyczy.
Burmistrz powiedział, że chyba ok. 10 arów.
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Prowadzący zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania.
Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 20. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5. Przewodniczący Rady stwierdził, że tym samym wyczerpali porządek
obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej i słowami: „ zamykam XXXV
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 13:35.
Następnie zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej w imieniu
przewodniczącego Pawła Wolskiego, aby pozostali na sali obrad.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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