P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Wniosek Komisji Rewizyjnej do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
stanowi załącznik nr 2.
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebnica
stanowi załącznik nr 3.
Protokół zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Trzebnicy stanowi załącznik nr 4.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 5 do nr 14.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 11:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 18.
Przewodniczący Rady Jan Darowski słowami „otwieram XXXVI sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał Burmistrza, Zastępców Burmistrza,
radnych, panią Skarbnik, naczelników wydziałów, kierowników jednostek
organizacyjnych, sołtysów przedstawicieli prasy lokalnej, oraz wszystkich zebranych.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad. Przewodniczący
Darowski powiedział, że „dzień 10 kwietnia 2010 roku jest tragiczną data w historii
narodu i Państwa polskiego. W dniu tym pod Smoleńskiem doszło do tragicznej
katastrofy polskiego samolotu udającego się na obchody 70 rocznicy mordu
katyńskiego. W tragedii tej zginęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech
Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, posłowie, senatorowie, ministrowie,
przedstawiciele różnych kościołów i wyznań, przedstawiciele różnych organizacji
społecznych i obywateli. W tragedii tej zginął kwiat i elita polskiego społeczeństwa.
Śmiem twierdzić, że zginęła jakby cząstka naszego społeczeństwa. Byli tam
przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych, a więc emanacji wolnych
wyborów narodu polskiego. Ze szczególnym ubolewaniem należy stwierdzić, że
również zginął poseł powiatu, a nawet ziemi trzebnickiej, pani poseł Natali – Świat.
Pani poseł Aleksandra Natali – Świat jest osobą bardzo blisko zżytą z naszą gminą.
Często uczestniczyła w różnych uroczystościach i na pewno każdy z państwa się
z nią zetknął i utkwiła w tej pamięci. Szanowni Państwo ta tragedia wpisuje się jakby
w dalszą martyrologię narodu polskiego związana z niebotyczna zbrodnią katyńską,
która została dokonana 70 lat temu.” następnie przewodniczący poprosił wszystkich o
powstanie i uczczenie „minutą ciszy” wszystkich tragicznie poległych pod
Smoleńskiem. Po „minucie ciszy” przewodniczący przeszedł do kolejnego, 3 punktu
porządku obrad.
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Ad.3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Darowski powiedział, że do porządku obrad wpłynęły zmiany. Po
dotychczasowym punkcie 6 dodać punkt 7, który brzmiałby podjęcie uchwały
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz po punkcie 14 punkt
15 podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kobylice i punkt 16
przedstawienie wyników kontroli przez przewodniczącego zespołu kontrolującego
komisji rewizyjnej i tym samym przedstawiony państwu porządek obrad
chronologicznie przesuwa się o punkt do przodu. W związku z tym przewodniczący
poddał nowo przedstawiony porządek obrad pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” –
0, „wstrzymał się” - 0. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Oddanie hołdu, czci, pamięci Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
Lechowi Kaczyńskiemu i Jego Małżonce Marii Kaczyńskiej, Ministrom,
Dowódcom Wojskowym, Parlamentarzystom, Przedstawicielom Kościołów
i Wszystkim Ofiarom tragedii lotniczej pod Smoleńskiem.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i decyzjach od
ostatniej sesji Rady.
5. Przyjęcie protokołów:
- z XXXIV sesji Rady Miejskiej;
- z XXXV sesji Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/373/10 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
7. Podjęcie uchwały Nr XXVI/374/10 w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/375/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/376/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej,
Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/377/10 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/378/10 w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym w obrębie wsi Kobylice.
12.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/379/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.
13.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/380/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
za rok 2009.
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14.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/381/10 w sprawie zmian w podziale na stałe
obwody głosowania.
15.Podjęcie uchwały Nr XXXVI/382/10 w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie
Kobylice.
16.Przedstawienie protokołu pokontrolnego komisji rewizyjnej.
17.Komunikaty.
18.Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady powiedział, że na ostatnim wspólnym pobycie z Burmistrzem
i radnym Czaplą w Kudowie Zdroju została przekazana nam informacja, iż radny
Andrzej Skóra otrzyma laudacje za nieprzerwany wysiłek budowy społeczeństwa
obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Jest to związane z faktem, że radny Andrzej
Skóra jest jedynym radnym naszej gminy, który funkcję tę pełni nieprzerwanie od 20
lat. Każdorazowo w wyborach od 1990 roku zdobywał jako jedyny z wielu osób
mandat radnego. W związku z tym Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dolnego
Śląska w osobie prezesa zarządu stowarzyszenia Sławomira Najnigera skierowało
pismo do radnego Skóry, które odczytał przewodniczący Darowski. „Szanowny Panie
z prawdziwą satysfakcją przekazuję Panu laudację za nieprzerwany dwudziestoletni
wysiłek w budowę społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Pio 20 latach
okazało się, że spośród wielu tysięcy radnych, którzy pełnili funkcje w radach lub
organach wykonawczych gminy i powiatu w naszym regionie tylko około 150 osób
znalazło uznanie swoich sąsiadów i znajomych potwierdzone wyborem na pięć
kadencji. Prosimy przyjąć nasze gratulacje i prośbę. Proszę przez następne lata służyć
nam wszystkim swoją wiedzą, aktywnością bo tylko dzięki aktywnym rozwijamy się
jako społeczeństwo w tempie dającym satysfakcję.” Przewodniczący Darowski
w imieniu swoim jak i całej rady złożył najserdeczniejsze życzenia bo jest to
naprawdę duże osiągnięcie. Następnie przewodniczący oddał głos burmistrzowi.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że ma zaszczyt i przyjemność bo nie
ukrywa, że radny Skóra jest dla niego pewnym wzorem. Pana postawa przez te
wszystkie lata, a szczególnie przez ostatnie dwie kadencje była zawsze wzorem, nie
budziła dużo kontrowersji. Zawsze szanowałem pana jako burmistrz i człowieka.
Burmistrz życzył jeszcze radnemu Skórze dużo zdrowie na dalsze lata współpracy.
Następnie burmistrz odczytał laudacje. „Za nieprzerwaną dwudziestoletnią pracę
w organach samorządu terytorialnego na rzecz sąsiadów i społeczności lokalnej
naszego... Dolnego Śląska dla pana Andrzeja Skóry. Od wieków społeczności lokalne
rozwijały się w myśl aktywności swoich członków. Pana poprzednikami tu na Śląsku
byli od IV wieku sołtysi, ławnicy miejscy oraz wójtowie i ławnicy miejscy.
Tytulatura się zmieniała, pojawili się burmistrzowie i rajcowie miejsc, później radni.
Jednak misja była ta sama, służenie swoim małym ojczyzną i wielki trud ciągłego
nadążania za postępem. Prezes stowarzyszenia na rzecz Dolnego Śląska Sławomir
Najniger.” Burmistrz powiedział, że do tego jest dołączona jeszcze moneta
okolicznościowa 20 rajców dolnośląskich, wyemitowana z okazji 20 lat samorządu
dolnośląskiego przez stowarzyszenie na rzecz promocji dolnego śląska.
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Następnie burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli radnemu Andrzejowi Skórze
laudacje wraz z monetą okolicznościową.
Radny Andrzej Skóra powiedział, że on życzy burmistrzowi żeby sprawował tę
funkcję przez pięć kadencji.
Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.4. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz Długozima przypomniał, że ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się dnia
2 lutego 2010 roku. Najważniejszymi sprawami od tego czasu było:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję Rady.
2. Wydanie zarządzeń w sprawie:
a) Opracowanie planu finansowego na realizację zadań z zakresu zadań administracji
rządowej oraz innych zadań …......na rok 2010.
b) Powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień – zmiana składu komisji.
c) Nadanie numerów porządkowych we wsi Ligota, we wsi Świątniki, we wsi
Kobylice, we wsi Raszów, we wsi Szczytkowice, we wsi Skarszyn, we wsi Głuchów
Górny, we wsi Biedaszków Wielki, we wsi Cerekwica, we wsi Domanowice, przy
ulicy Spokojnej w Trzebnicy, przy ulicy Cichej
w Księginicach, przy ulicy Siostry Hilgi Brzoskiej w Trzebnicy, przy ulicy Janusza
Korczaka w Trzebnicy, przy ulicy Wiśniowej w Trzebnicy i przy ulicy Drzymały.
d) Rezygnację z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność
PKU Sady Trzebnica.
e) Zmian w budżecie Gminy Trzebnica na rok 2010.
f) Bezprzetargowej sprzedaży gruntu niezabudowanego dotychczasowym
użytkownikom wieczystym gruntu niezabudowanego przy ulicy Solnej.
g) Sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości
niezbudowanej położonej w obrębie Nowy Dwór.
h) Sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości
niezabudowanej położonej w Trzebnicy przy ulicy Wrocławskiej.
i) Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarszyn.
j) Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zagospodarowanie terenu małej architektury – remont ścieżek rowerowych oraz
pieszych szlaków turystycznych w lesie bukowym w Trzebnicy.
k) Ogłoszenie konkursu „Najładniejsza Wieś w Gminie Trzebnica” oraz powołanie
komisji konkursowej
l) Zabezpieczenie działań interwencyjnych na wypadek wystąpienia zdarzenia
radioaktywnego na terenie Gminy Trzebnica.
m) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za rok 2009.
n) Nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
zlokalizowanych zlokalizowanych w Trzebnicy przy ulicy Leśnej.
o) Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
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wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego urządzenia przy kompleksie Orlik
2012.
p) Zmianę Regulaminu Organizacyjnego. - chodzi tutaj o godziny urzędowania.
Burmistrz powiedział, że na prośbę petentów zmieniliśmy godziny urzędowania.
Czas pracy został wydłużony o pół godziny, z 15:30 na 16:00 w środy. Kiedyś urząd
pracował do 17:00 ale dotychczasowa praktyka przez prawie dwa lata pokazała, że
nie ma zainteresowania petentów ta godziną. I zdaniem burmistrza wydłużenie czasu
pracy o pół godziny do godziny 16:00, co też się mieści w ramach czasu pracy
każdego pracownika spowoduje to, że każdy będzie mógł załatwić swoje sprawy do
godziny 16:00 bo nawet jeśli pracuje gdzieś do godziny 15:00 to ta godzina da mu
możliwość załatwienia spraw. Naczelnicy jednoznacznie określili, że nie ma potrzeby
przetrzymywać tak długo w urzędzie pracowników.
r) Sprzedaży na własność w formie przetargu ograniczonego nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie wsi Koniowo.
s) Rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Trzebnicy przy ulicy Św. Jadwigi.
Radny Janusz Szydłowski zapytał czego dotyczyła zmiana składu Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień?
Burmistrz Długozima odpowiedział, że zmiana dotyczyła składu osobowego. Zmiana
ta była podyktowana wnioskiem samej komisji. Komisja wystąpiła z wnioskiem, że
skład komisji jest za bardzo rozbudowany i w rzeczywistości było tak, że tylko 4-5
osób pracowało rzetelnie. Pozostałe osoby nie wykonywały swoich zadań i wniosek
komisji był taki żeby skład komisji zmniejszyć o 2 osoby.
Radny Stanisław Modelski, który jest członkiem tej komisji powiedział, iż komisja
doszła do wniosku że jej skład jest zbyt duży i za te pieniądze lepiej wysłać kilkoro
dodatkowych dzieci na jakieś wyjazdy. Dodatkowo jeden członek komisji
zrezygnował sam ze względu na obowiązki.
Po tych wyjaśnieniach przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad.5. Przyjęcie protokołów:
- z XXXIV sesji Rady Miejskiej;
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 1. Protokół został przyjęty.
- z XXXV sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 1. Protokół został przyjęty.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/373/10 w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Przewodniczący powiedział,l że jest to procedura, która została na nas nałożona
ustawą. Do biura Rady wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
o za wykonanie budżetu przez burmistrza w 2009 roku. Następnie poprosił o zabranie
głosu przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego Pawła Wolskiego.
Radny Paweł Wolski odczytał wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w
5

Trzebnicy do prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, który stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że na komisji ds. gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska poprosił o wyszczególnienie zdań, które zostały sfinansowane
z obligacji w kwocie 23.500.000 zł. We wnioski komisji rewizyjnej do Regionalnej
Izby Obrachunkowej takiego komentarza nie usłyszał i do tej pory nie usłyszał opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania budżetu i radny chciałby to
usłyszeć.
Przewodniczący Darowski powiedział, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
jest i jeśli radny chce to może zostać mu ona przekazana.
Radny Paweł Wolski odczytał opinię RIO w sprawie opinii o przedłożonym wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Trzebnica (załącznik nr 3 protokołu).
Skarbnik Barbara Krokowska powiedział, że radny Czarny zgłosił wniosek o
przygotowanie zestawienia w jaki sposób zostały wydatowane i na jakie cele środki
zaciągniętych przez Gminę obligacji. Pani skarbnik powiedział, że przygotowała dla
radnego jak i dla państwa takie informacje o tym jakie inwestycje były finansowane z
tych obligacji. Rok 2007: skanalizowanie wsi Księginice, budowa składowiska
odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktura tworzącą segregację odpadów,
rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy w celu zwiększenia atrakcyjności
gospodarczej i turystycznej miasta – etap I, projekt kompleksu basenów w Trzebnicy
przy ulicy Leśnej. Rok 2008: przebudowa chodnika w Komorowie, poprawa
dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej
w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką
i Prusicką, budowa drogi – ulica Piwniczna, budowa drogi w Masłowie, projekt ulicy
Leśnej i Korczaka – deptak i droga, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Milickiej z Prusicką, budowa drogi w Ligocie, przygotowanie do wdrożenia
programu e-urząd – zakup serwera, komputerów, kserokopiarki, drukarek
i oprogramowania, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa
kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie, rekultywacja składowiska
odpadów w Jaszycach i rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy. Rok 2009:
modernizacja budynku i terenów dworca kolejowego w Trzebnicy w celu
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa drogi przy ulicy
Piwnicznej, poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności
gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami
Milicką i Prusicka, projekt drogi Brzyków - Szczytkowice, przebudowa dróg w
miejscowościach Kobylice, Księginice, Blizocin, Boleścin i Ujeździec Mały, budowa
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, wymiana okien w Szkole
Podstawowej w Boleścinie, rozbudowa Przedszkola nr 2 w Trzebnicy, rewitalizacja
rynku w Trzebnicy wraz z...... oraz rozwój infrastruktury dla aktywnych w Powiecie
Trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ulicy Leśnej. Na te
wszystkie inwestycje ogółem Gmina przeznaczyła 37.208.310,00 zł. Z obligacji
zostały sfinansowane 23.500.000,00 zł. Zrealizowane zostało 34.989.574,64 zł.
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Radny Janusz Szydłowski powiedział, że ze względu na nieobecność Burmistrza na
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powieli swoje pytanie aby uzyskać
na nie odpowiedź. Odniósł się do strony 9 sprawozdania, chodzi o temat zaległości
podatku od nieruchomości mają wpływ: zaległości 4 podmiotów w łącznej kwocie
350.390,00 zł. Jeden podmiot w upadłości i pozostałe nie istnieją. Pod spodem jest
pięć osób fizycznych w łącznej kwocie 557.881,00 zł. W związku z tym radny ma
wrażenie, że te kwoty zaległości są z roku na rok rolowane Po przeanalizowaniu tego
od początku kadencji radny stwierdził, że kwoty te są systematycznie przepisywane.
Radny odnosi wrażenie, że się w tej materii nic nie robi.
Radny Czesław czternastek powiedział, że chce sprostować wypowiedź kolegi,
ponieważ pani Skarbnik na komisji przedstawiła dokładne wyjaśnienia z czego to
wynika, jak to wygląda i dlaczego te kwoty ciągle muszą się w naszym sprawozdaniu
się pojawiać.
Skarbnik Barbara Krokowska zaznaczyła, że informacja która się tutaj znajduje jest
informacja prawdziwą bo podmioty rzeczywiście istnieją. Niemniej jednak są
wpisane do krajowego rejestru i nie są z niego wykreślone. W związku z czym
procedura prowadzona przez radców prawnych urzędu na tym się kończy, nie
możemy tych zaległość w żaden sposób z ksiąg usunąć.
Burmistrz Długozima powiedział, że sprawy sądowe ciągną się bardzo długo i nie da
się tego zrobić w pół roku. Burmistrz zapewnił jednocześnie, że dokładane są
wszelkie starania żeby ściągalność była jak największa.
Radny Janusz Szydłowski zapytał jeszcze o zapisy na stronie 43 dotyczące Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, a właściwie Zakładu Gospodarki Komunalnej bo
wystąpił tam błąd pisarski jak pani skarbnic stwierdziła na komisji. Wskazuje na
koniec 2009 roku należności w kwocie 126.535,90 zł i zobowiązania w kwocie
286...13,92 zł. Radnego niepokoi trochę informacja, że spłatę zadłużenia planuje się
dokonać z opłat czynszowych wznoszonych w 2010 roku. Radny na komisji poprosił
panią Dyrektor, której dzisiaj na sali nie ma o wyjaśnienia i myśli, że takich
wyjaśnień nie usłyszy. Czy dyrektor zamierza ściągnąć te zadłużenia z opłat
czynszowych bo te zadłużenia dotyczą nie tylko gospodarki mieszkaniowej ale i
zakładu gospodarki komunalnej? My wcześniej dyskutowaliśmy na temat
przekształcenia tego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zakład Gospodarki
Komunalnej i pojawiały się wątpliwości dotyczące właśnie tego żeby zaległości nie
były sumowane i nie były przeznaczone na wkłady z tych opłat czynszowych.
Pani Skarbnik powiedziała, że ten problem również został wyjaśniony na komisji. Są
dwa strumienie pieniężne, tak jak jest przedstawione w projekcie budżetu jest
zaznaczone jakie środki zostaną przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową, a jakie
na gospodarkę komunalną. Zobowiązania wskazane tutaj przez Zakład Gospodarki
Komunalnej dotyczą w dużej mierze opłaty marszałkowskiej, która dotyczy opłaty za
składowanie odpadów i te środki będą spłacane z dochodów związanych ze
składowaniem śmieci. Tak jak pani Dyrektor wyjaśniała wpływy z tego tytułu uległy
znacznej poprawie odkąd śmieci przywozi gmina Oborniki Śląskie.
Radny Mariusz Czerny powiedział, że po krótkiej analizie przedstawionej informacji
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dotyczącej obligacji oraz informacji zawartej w sprawozdaniu z wykonania budżetu
zawartej na stronie 32, dotyczącej środków niewygasających, można stwierdzić że
gospodarowanie środkami finansowymi przez pana burmistrza pozostawia wiele do
życzenia. W 2008 roku sfinansowaliśmy inwestycje z obligacji w kwocie
5.000.000 zł, natomiast w kwocie 3.000.000,00 zł wróciły środki z 2008 roku. Można
powiedzieć, że uchwałą o środkach niewygasających zamroziliśmy 3.000.000,00 zł.
Natomiast pan Burmistrz te środki jakby pozyskał z obligacji. Można zatem
powiedzieć że jest to pewna niegospodarność pana Burmistrza przy pełnej aprobacie
Rady, która podejmuje uchwały o środkach niewygasających, lekką ręką nie patrząc
na skutki finansowe. Drugą uwagę radny skierował do przedstawicieli komisji
rewizyjnej, że takich analiz szczegółowych o których pisała Regionalna Izba
Obrachunkowa nie przeprowadzili, m. in. vacat gospodarności wydatkowania
finansów i obrotu. Ze względu na to, że jest to już historia i do tego się nie wróci,
radny ma prośbę na przyszłość aby tej sprawie dokładnie się przyjrzeć i wyciągnąć
z tego wnioski. Zdaniem radnego łatwo wydajemy pieniądze z obligacji i kredytów,
natomiast patrząc na zestawienie co finansujemy są dwie ciekawostki. Pierwsze to
pozycja w 2009 roku dotycząca wymiany okien w Szkole Podstawowej w Boleścinie
51.000 zł, 395 zł plan i 50.000 zł z obligacji. Druga taka ciekawostka to jest droga
Brzyków – Szczytkowice 39.040 zł w sprawie wydatków i wydajemy w 100%
z obligacji.
Skarbnik Barbara Krokowska odnosząc się do roku 2008 powiedział, że sytuacja
gospodarcza kraju była bardzo korzystna dla Gminy. Obligacje od 1 do 3 lat Gmina
uzyskał po zapunktowaniu marż trzymiesięczny wibor + 0,15 marża i powyżej tego
okresu również trzymiesięczny wibor + 0,2 marża. Obecnie wibor wynosi 4,16 wibor
z lutego + 0,15 marży, to jest oprocentowanie tych obligacji 4,31 dla obligacji
dłuższych 4,36.
Radny Czarny powiedział, że pytanie na komisji gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska dotyczyło właśnie tej sprawy i pani Skarbnik miała przygotować koszt
obligacji i koszt lokat w 2008 roku, a nie teraz. Dzisiaj odniosła się pani do dnia
dzisiejszego, natomiast nie porównała pani tych dwóch kwot w 2008 roku.
Burmistrz Marek Długozima odniósł się do części w której radny Czarny zarzucił
niegospodarność. Burmistrz powiedział, że w całej strukturze podatków
inwestycyjnych jest to mniej więcej 71 wydatek. Burmistrz zwracał uwagę, że przy
tylu zadaniach inwestycyjnych, które Gmina wykonała w 2009 roku część była
realizowana z dochodów własnych, a część z obligacji. Można oczywiście w szkole
okien nie wymieniać ale w tej szkole od czasu jej powstanie nic się nie robiło.
Ponadto wymiana okien spowodowała, że o 30% spadły koszty związane z opałem,
pomijając już komfort jaki dzieci mają jeśli chodzi o pracę. Lepiej wziąć nisko
oprocentowane obligacje i wykonać zadanie. Burmistrz nie zgadza się z opinią
radnego i uważa, że radni na każdej sesji głosują za zmianami w budżecie.
Radny Jan Janusiewicz odnosząc się do wymiany okien w szkole w Boleścinie
powiedział, że taka wymiana była konieczna gdyż okna były nieszczelne, dzieci
musiały siedzieć w kurtkach. Kiedy szkoła była budowana 20 lat temu mówiło się że
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okna są tymczasowe i po około 2 latach miały zostać wymienione. Wymiana tych
okien spowodowała, że dzieci są bezpieczniejsze, bo już tyle nie chorują, jest cieplej i
zmniejszona jest ilość opału w sezonie grzewczym. Wymiana tych okien była
naprawdę konieczna.
Radny Czarny powiedział, że nikt nie kwestionował konieczności wymiany okien w
szkole, sam głosował za podjęciem tej uchwały, ale nie z obligacji. W 2008 roku
wysokość środków niewygasających wynosiła 8.790.000 zł, zwrot do budżetu
wynosił 3.027.000 zł. szybko licząc inwestycje które zostały zaplanowane zostały
wydane w znacznie mniejszej kwocie 5.000.000 zł. W 2009 roku 29 grudnia podjęta
została uchwała o środkach niewygasających 6.798.116,36 zł i radny życzy
Burmistrzowi aby wydał je w 100% bo wtedy radny nie będzie się „czepiał, że
50.000,00 zł poszło z obligacji”, bo jeżeli znowu wróci do budżetu 2010 roku 50%
bądź 30% w kwocie 2.000.000,00 zł to zdaniem radnego jest to rozrzutność.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że nie rozumie radnego Mariusza Czarnego.
Zadania inwestycyjne, które uchwalamy na wniosek Burmistrza nie wykonuje
bezpośrednio Burmistrz tylko firmy, które wygrywają przetargi, i niestety nie jest w
mocy burmistrza ani radnych żeby te firmy zgodnie z zaplanowanym terminem
wykonały te inwestycje. Stąd najczęściej są te przesunięcia i zapisywanie tych zadań
do uchwały o zadaniach niewygasających. Trudno o to mieć pretensje do Burmistrza,
że zadanie nie jest wykonane bo firma, wykonawca ma problemy swoje wewnętrzne i
z jakiś przyczyn nie wykonuje tych zadań. To że środki muszą być zabezpieczone na
każde zadanie inwestycyjne i po to sięgamy po obligacje, bo one są jednak
najtańszym środkiem, jest naszym obowiązkiem bo jeżeli zapisujemy zadanie,
zgadzając się na nie to ono musi mieć pokrycie w dochodach czy to własnych czy
właśnie z obligacji i one muszą być zarezerwowane na konkretne to zadanie. Gdyby
nie było tych pieniędzy Burmistrz byłby oskarżony przez Regionalną Izbę
Obrachunkową o naruszenie dyscypliny budżetowej. To jest standardowe
postępowanie. Przekazywanie tych zadań w uchwale o zdaniach niewygasających na
następny rok, a być może i na kolejny jeśli dalej wykonawca z jakiś przyczyn nie
może tego zadania wykonać. Niestety to nie jest w rękach Burmistrza. Dużo jest
głosów krytycznych o drobne sprawy, zupełnie nie zrozumiałe dla radnego
Czternastka, gdyż wykonanie budżetu jest na poziomie 69 milionów, zadania
inwestycyjne na poziomie 28 milionów, tj. 40%. 40% budżetu poszło na inwestycje.
Oczywiście część zadania została przesunięta do zadań niewygasających na kwotę
6.800.000 zł, to będzie około 10% budżetu. Radny uważa, że ten budżet został
wykonany bardzo dobrze i zarówno Burmistrzowi, jak i urzędnikom należą się tutaj
podziękowania, a nie nieuzasadnione pretensje.
Przewodniczący Darowski zauważył, że niezależnie od tego kto sprawował funkcję
Burmistrza zawsze były uchwały o środkach niewygasających bo jest to konieczność
niezależna.
Radny Paweł Wolski przypomniał jeszcze, że skład osobowy komisji rewizyjnej
stanowią przedstawiciele wszystkich klubów i mogli oni zgłaszać swoje uwagi w
czasie obrad tejże komisji.
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Burmistrz Długozima zawnioskował aby sprawdzić czy rzeczywiście radny czarny
głosował za wymianą okien w Szkole Podstawowej w Boleścinie i podali to na
następnej sesji.
Przewodniczący Darowski powiedział, że możemy jedynie sprawdzić czy ktoś
głosował przeciw lub się wstrzymał ale nie jest to imienne.
Radny Janusz Szydłowski powiedział, że wszyscy głosowali wtedy za podjęciem tej
uchwały.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że protokoły są dostępne na stronie BIP-u i
zawsze można to sprawdzić. Ponadto radny powiedział, że nie krytykuje zakresu
rzeczowego tylko gospodarkę finansową.
Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica pod głosowanie: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 2. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi wykonania budżetu i poprosił o zabranie
głosu.
Burmistrz Długozima podziękował za kolejny kredyt zaufania.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXVI/374/10 w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
Skarbnik Barbara Krokowska odczytała treść uchwały.
Radny Sikora zapytał czy kościół w Boleścinie jest zabytkiem, bo to przecież nowy
kościół?
Burmistrz Odpowiedział, że tu chodzi o parafie, a parafia ma kościół w Boleścinie i
w Głuchowie Górnym i tu właśnie chodzi o kościół w Głuchowie Górnym.
Skarbnik Krokowska poprosiła radnych o dopisanie w kolumnie 3, że jest to kościół
w Głuchowie Górnym.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że mówiło się już od 2 lat o projekcie
kruchty do kościoła pod wezwaniem apostołów św. Piotra i Pawła. Co się z tym
dzieje, czy nie wpłynął wniosek od parafii?
Burmistrz powiedział, ze jest w stałym kontakcie z księdzem dziekanem i teraz jest
etap uzyskiwania pozwoleń. Jeśli dziekan uzyska pozwolenie i będzie znał strukturę
kosztów to wtedy na kolejnej sesji będziemy tych środków szukać.
Radny Mariusz Czarny zawnioskował aby uzupełnić pozycję 3 i 4 o lokalizację tak
jak zostało to zrobione przy kościele w Głuchowie Górnym. W pozycji 3 zaznaczyć
że chodzi o klasztor przy ul. W. Bochenka, a w pozycji 4 jest to ul. Rynek8.
Burmistrz Długozima poparł ten wniosek.
Przewodniczący podał projekt uchwały wraz z poprawkami: „za” - 18, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/375/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2010 rok wraz z autopoprawką.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że w tabeli dochody w pozycji 1 ujęty został
§6300, a powinien być §6330. Skarbnik powiedziała, że zmiany, które zostały
wprowadzone jeżeli chodzi o stronę dochodów dotyczą: wprowadzono środki na
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dofinansowanie budowy drogi przy ulicy Czereśniowej, wprowadzono dotacje
otrzymane na prawidłowa i radosną szkolę - to są dwie pozycje dotacyjne w rozdziale
szkoły podstawowe, dokonano zwiększenia o środki z opłat za wykorzystanie
środowiska – te środki zostały rozdysponowane w paragrafach wydatkowych,
dodatkowo uporządkowano również paragrafy związane z realizacją zadań unijnych.
Mianowicie w obecnych przepisach mowa jest o tym, że wszystkie zadania, które
zamierzamy realizować z pozyskaniem środków unijnych powinny być wykazane
jako środki własne jednostki samorządu terytorialnego i te wszystkie zmiany, które
się tutaj znajdują w tym zakresie dotyczą tego zadania. Oprócz tego zwiększono
środki na dotacje celową na wykonanie chodnika w Cerekwicy, uzupełniono środki
do kwoty 700.000,00 zł.
Burmistrz Długozima odniósł się do ostatniego punktu przedstawionego przez panią
Skarbnika. 700.000,00 zł przeznaczone ma zostać na budowę chodnika w Cerekwicy
co jest bardzo znaczącą kwotą. Sama decyzja była podjęta jeszcze za poprzedniej
kadencji była w fazie projektu. Za projekt Gmina zapłaciła z własnych środków, ten
projekt się ciągnął bo tam była kwestia wykupu gruntów, odwodnienia, zatoczki
autobusowej, dzisiaj jeśli Rada zatwierdzi ten projekt zostanie podpisane
porozumienie na wykonanie przetargu i chodnika w Cerekwicy. W ramach tego
zadania będzie również wykonana wymiana nawierzchni ulicy na tej długości.
Burmistrz powiedział, że od początku radni byli za budową tego chodnika. Na
początku przy uchwalaniu budżetu pierwsza kwota jaka była wpisana na ten cel to
było około 200.000,00 zł, później sukcesywnie kwota ta była zwiększana. Było
300.000,00 zł, później 400.000,00 zł, dziś jest 700.000,00 zł. Jak słusznie radny
czarny zauważył to Burmistrz jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu i za
właścicielem tej drogi jest województwo i to zarząd województwa jest
odpowiedzialny za te zadanie. Naszym zadaniem, zadaniem własnym Gminy jest
700.000,00 zł Gmina obecnie buduje dwie drogi, jedną w Koniowie, drugą w
Biedaszkowie. Oczywiście zarząd województwa chciałby, żeby Gmina jak najwięcej
dołożyła na budowę chodnika. Burmistrz zawsze się pyta dlaczego Gmina ma
ponosić te koszty, które bezpośredni nas nie dotyczą? Zdaniem Burmistrza kwota
jaka była zaproponowana w pierwotnej wersji 400.000,00 zł powinna być adekwatna
do tego zadania. Niemniej jednak leży nam dobro mieszkańców, bo są to mieszkańcy
naszej Gminy i zadanie to nie „spadło” z budżetu. I dzisiaj Burmistrz chce aby
przeznaczyć kwotę 700.000,00 zł na budowę tego chodnika aby mieszkańcy mogli
czuć się bezpiecznie. Burmistrz chciałby aby mieć na uwadze to, że Burmistrz
uczestniczy bezpośrednio w tych wszystkich rozmowach i rokowaniach. Rolą
Burmistrza jest to że musi on prowadzić rokowania i negocjacje po to tylko aby nie
wydać środków bezsensownie. Burmistrz jest za budową chodników ale nie za
wszelką cenę
Radny Edward Sikora powiedział, że bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci jest
ważniejsze niż te 700.000,00 zł.
Burmistrz Długozima powiedział, że tego nie neguje i jest za tym aby ten chodnik
powstał.
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Radny Sikora zauważył, że w chwili obecnej do przetargu staje dużo firm i często
kwota potrzebna na pokrycie inwestycji zostaje obniżona o około 20-30%.
Burmistrz Długozima powiedział, że wartość kosztorysowa na ten chodnik wyniosła
2.500.000,00 zł, po rozmowach i negocjacjach kwota została zbita do 1.400.000,00
zł. Było już brane pod uwagę, że kwota może być niższa po przetargu.
Następnie Przewodniczący Darowski poddał projekt wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” - 18, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 18. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/376/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
miejscowości Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej,
Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej wraz z autopoprawką.
Naczelnik Joanna Bębenek odczytała zmiany. W dz. II rozdz. 7 §13 ust. od 6 do 8
otrzymują nowe brzmienie. „6. Teren, o którym mowa w ust.1 wyznacza się do
realizacji inwestycji celu publicznego.”
(radny Janusz Pancerz wyszedł – obecnych 17)
i „7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleń i
podziałów nieruchomości obowiązuje: 1) powierzchnia nowych działek nie może być
mniejsza niż 4000 m2; 2) szerokość frontu nowych działek, nie może być mniejsza
niż 40 m.” oraz „8. Na teranie, o którym mowa ust.1, w zakresie zasad i warunków
scaleń i podziałów nieruchomości – dopuszcza się: zmniejszenie minimalnej
powierzchni, o której mowa w ust.7 pkt.1 o 10%.”
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 17, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/377/10 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór.
Przewodniczący powiedział, że projekt został pozytywnie zaopiniowany na
właściwych komisjach, jednak jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania to poprosił o ich
zadanie.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 17, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/378/10 w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym w obrębie wsi Kobylice.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 17, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/379/10 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.
Przewodniczący powiedział, że projekt tej uchwały był omawiany na komisjach i
zostało pozytywnie zaopiniowane.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że ma pytanie dotyczące rachunków zysków i
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strat za 2009 rok. Zysk w kwocie 143.609,00 zł skąd się wziął?
Główna księgowa Zespołu Placówek Kultury odpowiedziała, że to są zobowiązania,
które zaraz na początku roku wpłaciliśmy. To jest tylko księgowy zysk, a nie
bilansowy. Jest to związane z amortyzacją. Radny czarny powiedział, że w
jednostkach non profit nie powinno być zysku nawet bilansowy. Radny powiedział,
że należy się przypatrzeć przy planowaniu dotacji na 2011 rok.
Dyrektor Zespołu Placówek Kultury Barbara Muszyńska powiedziała, że taki zapis
wynika z Ustawy o rachunkowości.
Radny Czarny zaapelował do radnych o analizę dotacji w przyszłości dla ZPK.
Główna Księgowa ZPK powiedziała, że wówczas ZPK musiałoby otrzymywać
dotację na amortyzacje, która jest kosztem.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/380/10 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Trzebnicy za rok 2009.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/381/10 w sprawie zmian w podziale na
stałe obwody głosowania wraz z autopoprawką.
Przewodniczący powiedział, że do tego projektu uchwały wpłynęła autopoprawka ale
dotyczy ona tylko uściślenia podstawy prawnej.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/382/10 w sprawie wyboru sołtysa w
sołectwie Kobylice.
(radny Janusz Pancerz wrócił – obecnych 18)
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Przedstawienie protokołu pokontrolnego komisji rewizyjnej.
Radny Janusz Szydłowski odczytał protokół zespołu kontrolującego komisji
rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.17. Komunikaty.
Przewodniczący przypomniał, że w dniu 30 kwietnia mija termin do złożenia
oświadczeń majątkowych.
Radny Janusz Pancerz powiedział, że w dniu jutrzejszym miało odbyć się spotkanie
w komendzie powiatowej policji komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku
publicznego, opieki społecznej i zdrowia. To spotkanie zostało odwołane, a nowy
termin tego spotkania to czwartek 6 mają o godz. 9:00 i na to spotkanie zaproszeni są
wszyscy radni.
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Radny Janusz Szydłowski w imieniu własnym oraz wszystkich bliskich podziękował
osobą, które wzięły udział w uroczystości pogrzebowej posłanki Aleksandry Natali –
Świat.
Dyrektor ZPK Barbara Muszyńska wyjaśni8ła, że dotacja z Urzędu Miejskiego
wystarcza na działalność i na płace, a na środki rzeczowe Zespół musi zarobić. Jeśli
dotacja została by zmniejszona to trzeba będzie albo ograniczyć działalność albo
zwolnić pracowników.
Ad.18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący słowami „zamykam XXXVI sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”
dokonał jej zamknięcia o godz. 12:05.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jan Darowski

Protokół sporządziła:
(-) Aleksandra Hamkało
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