P R O T O K Ó Ł Nr XLI/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 15 października 2010 roku.
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych.
• 2 do 3: uchwały podjęte na XLI sesji od Nr XLI/421/10 do Nr
XLI/422/10 .
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15:15.
Stan radnych – 21, obecnych – 18.
Nieobecny radny: Mariusz Czarny; Andrzej Guska; Andrzej Skóra.
Ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram
XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia.
Powitał panią radną, panów radnych, Burmistrza Marka Długozimę, Skarbnik
Barbarę Krokowską i p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Iwonę
Durbajło.
Następnie poinformował, że sesję zwołał na podstawie złożonego wniosku przez
Burmistrza Gminy, który wpłynął do biura Rady w dniu 14 października 2010 r.
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do
głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r. Uzasadnił, to tym, iż kalendarz wyborczy obliguje ich
do utworzenia ewentualnie takiego dodatkowego obwodu do głosowania do dnia
18 października 2010r. Z taką inicjatywą wystąpił również Dyrektor Szpitala
Pan Edward Puchała. Wpłynął wniosek do dzisiejszej nadzwyczajnej sesji,
wniosek Pana Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/390/2010 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. W związku
z tym, że wpłynął wniosek o rozszerzenie, należy go przyjąć bezwzględną
większością głosów radnych. Dlatego, też przyjęty musi być poprzez
głosowanie. Projekt tej uchwały będzie zawarty w punkcie 3 porządku obrad,
a punkt 3 stanie się punktem 4 – zamknięcie sesji.
Radny Wojciech Wróbel zapytał, czy z tym projektem nie można by poczekać
do sesji planowanej na 26 października 2010r.
Prowadzący udzielił głosu Skarbnik Gminy Trzebnica.
Pani Krokowska wyjaśniła, że na zwołana sesję czekali od 6 lipca 2010 r.,
ponieważ w tym dniu zostało stwierdzone to drobne uchybienie. Uważa, że
można się pochylić nad tym drobnym błędem technicznym, który istnieje w tej
uchwale i przyjąć tę uchwałę. Przyśpieszy to emisje obligacji komunalnych
i zabezpieczy płynność finansową.
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Burmistrz dodał w uzupełnieniu, że wpłynęły już faktury za roboty na basenie
i dlatego chcieliby ten błąd jak najszybciej naprawić, bo termin zapłaty za
faktury mają 7 dniowy. To jest tylko techniczna sprawa.
Radny Czesław Czternastek zaproponował, aby przeszli do głosowania
i uwzględnienia tej poprawki w projekcie uchwały oraz ujęcia tego projektu
w porządku obrad. Chodzi tu przecież o małą poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku
obrad, o proponowany punkt 3 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXX/390/2010 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6
lipca 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych: „za” – 15, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 3. Wniosek przyjęto.
Przyjęty porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Nr XLI/421/10 w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu do głosowania w wyborach do organów samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 21. listopada 2010 roku.
3. Podjęcie uchwały Nr XLI/422/10 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/390/2010 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Zamknięcie sesji.
Ad.2. Podjęcie uchwały Nr XLI/421/10 w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu do głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego,
zarządzonych na dzień 21. listopada 2010 roku.
Przewodniczący podyktował radnym formalną poprawkę do podstawy
prawnej, uzasadniając tym, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2010 r.
ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza, prezydenta miasta i tym samym podstawa prawna będzie obecnie
brzmiała:
art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 176,
poz. 1191). Poprosił o przyjęcie tej poprawki.
Następnie udzielił głosu p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Iwonie
Durbajło, która poinformowała, że we wrześniu wystąpili z zapytaniem do
Dyrektora Szpitala, czy przewiduje frekwencję w wyborach samorządowych,
zgodnie z Ordynacją wyborczą, która nie przekraczałaby liczby 15 osób.
Dyrektor w odpowiedzi odpisał, że nie przewiduje. Jednak z biura wyborczego
otrzymali informację, żeby otworzyć taki obwód, ponieważ krajowe biuro
wyborcze we Wrocławiu ma zarezerwowane środki na jeden obwód do
głosowania. Po rozmowie z Panią Dyrektor Piątek i Dyrektorem Puchałą podjęli
decyzje, że jednak otworzą obwód w Szpitalu.
Radny Stanisław Modelski zapytał, jaka była frekwencja w poprzednich
2

wyborach?
Pani Durbajło odpowiedziała, że w poprzednie wybory, były wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszyscy byli uprawnieni do głosowania
a obecnie tylko uprawnieni są z gminy Trzebnica. Może być 2 lub 3 osoby.
Radny Czesław Czternastek zaproponował, by do następnych wyborów
pomyśleć też, w kontakcie z Komisarzem, czy Państwową Komisja Wyborczą
o obwodzie do głosowania w zakładzie opiekuńczym, czy społecznym
prowadzonym przez Siostry Boromeuszki. Tam jest sporo osób i część z nich się
porusza.
Pani Durbajło powiedziała, że można wystąpić z zapytaniem do Matki
Generalnej i wtedy skonsultować sprawę z Komisarzem Wyborczym.
Radni nie mieli więcej pytań ani uwag do projektu.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 18. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.3. Podjęcie uchwały Nr XLI/422/10 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/390/2010 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik poinformowała, że zmiana w §5 pkt 1 wynika z konieczności
dostosowania okresu odsetkowego do zastosowanej stawki WIBOR-6M. Po
zmianie stawka liczona dla okresów półrocznych będzie zgodna z okresem
odsetkowym. Zmiana taka ponadto wymagana jest przez banki oferujące
obsługę emisji obligacji. Charakter zmiany jest głównie techniczny nie
wpływający na wielkość oprocentowania z tytułu emisji obligacji
w poszczególnych latach.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie mieli uwag.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 16, „przeciw” -0,
„wstrzymało się od głosu” - 2. Uchwała została podjęta.
Ad.4. Przewodniczący powiedział, że porządek nadzwyczajnej XLI sesji
został wyczerpany.
Poinformował w imieniu radnego Mirosława Marca, że na sesji w dniu 26
października
odbędzie
się
zbiórka
pieniędzy
dla
pogorzelców
z ul. 1 Maja w Trzebnicy.
Następnie słowami: zamykam XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 15:45.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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