P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 października 2010 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 14.
Lista radnych uczestniczących w zbiórce dla powodzian stanowi załącznik nr 15.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 11:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 20.
Przewodniczący Rady Jan Darowski słowami „otwieram XLII sesję Rady Miejskiej w
Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał burmistrza, zastępców burmistrza, radną i
radnych,
skarbnika,
naczelników
wydziałów,
kierowników
jednostek
organizacyjnych, przedstawicieli prasy, sołtysów oraz zgromadzonych gości.
Przewodniczący powiedział, że do doręczonego porządku obrad wpłynęły pewne
poprawki. Mianowicie na wniosek burmistrza został wycofany projekt uchwały w
sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Trzebnica oraz projekt uchwały w
sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonej przy ulicy Polnej w mieście
Trzebnica z uwagi na to że jeszcze trwa procedura związana z tą uchwałą. Również
na wniosek burmistrza do porządku obrad wpłynęły trzy projekty uchwał.
Przewodniczący zaproponował aby w punkcie 7 porządku obrad wpisać
procedowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr
XXXII/336/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych. W punkcie 11 wpisać projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebnica
porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: „Zarządzanie energią w
budynkach użyteczności publicznej jednostek samorządy terytorialnego” na lata 2010
– 2017, a w puncie 17 wpisać projekt uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na
słowność Gminy Trzebnica.
Po przedstawieniu zmian przewodniczący Darowski poddał porządek obrad pod
głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Porządek został
przyjęty jednogłośnie.
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:
- XXXVII
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- XXXVIII
- XXXIX
- XL
5. Podjęcie uchwały Nr XLII/423/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica .
6. Podjęcie uchwały Nr XLII/424/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XLII/425/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr
XXXII/336/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały Nr XLII/426/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9. Podjęcie uchwały Nr XLII/427/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Sulejów.
10. Podjęcie uchwały Nr XLII/428/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
11.Podjęcie uchwały Nr XLII/429/10 w sprawie zatwierdzenia wyrażenia zgody
na zawarcie przez Gminę Trzebnica porozumienia w sprawie wspólnej
realizacji projektu pn: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” na lata 2010 – 2017.
12.Podjecie uchwały Nr XLII/430/10 w sprawie utworzenia wydzielonego
rachunku dochodów własnych.
13. Podjecie uchwały Nr XLII/431/10 w sprawie oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica
oraz
oceny
aktualności
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
14.Podjęcie uchwały Nr XLII/432/10 w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/114/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych
uczniów z niezamożnych rodzin.
15.Podjęcie uchwały Nr XLII/433/10 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”.
16.Podjecie uchwały Nr XLII/434/10 w sprawie wystąpienia Gminy Trzebnica ze
Stowarzyszenia Gmin pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy”.
17.Podjęcie uchwały Nr XLII/435/10 w sprawie przejęcia pojazdów na własność
Gminy Trzebnica.
18.Interpelacje i zapytania.
19.Wolne wnioski.
20.Komunikaty.
21.Zamknięcie sesji.
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Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz Długozima powiedział, że ostatnia sesja odbyła się dnia 6 lipca 2010 roku.
Najważniejsze sprawy to:
1). Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
2). Wydanie zarządzeń w sprawie:
a). Wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu,
wydzielona pod drogę publiczna, która z mocy prawa stały się własnością
gminy Trzebnica (tereny w Ligocie oraz w Księginicach),
b). Nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w
Trzebnicy przy ul. Milickiej,
c). Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie projektu i budowę placu zabaw z programu Radosna Szkoła przy
SP NR 3 w Trzebnicy.
d). Sprzedaży na własność w formie przetargu, nieruchomości komunalnej
stanowiącej lokal użytkowy położony w Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego 60.
e). Wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów
stanowiących własność Gminy Trzebnica – dotyczy okresu letniego ( upałów
i suszy ),
f). Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Trzebnica,
g). Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
rozbudowę systemu monitoringu – telewizji przemysłowej miasta Trzebnicy,
h). Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zakup samochodu przystosowanego na potrzeby Straży Miejskiej w Trzebnicy,
i). Nadanie numerów porządkowych w miejscowości: Kobylice, Głuchów Górny,
Węgrzynów, Raszów, Brzezie, Piersno, Boleścin, Nowy Dwór, Księginice oraz
w m. Trzebnica, przy ulicy: Orzechowej, Polnej,
j). Rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej we wsi
Masłów (własność państwa Bożeny i Tadeusza Małogoskich),
k). Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze
2010r.,
l).Zmiany Regulaminu Organizacyjnego – zapisy dot. wprowadzenia Straży
Miejskiej,
m). Sprzedaży na własność, w formie przetargu nieograniczonego, nieruchomości
komunalnej niezabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi,
n). Rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Trzebnicy (własność Państwa Jadwigi i Zbigniewa Grodzińskich),
o). Szczegółowych zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu
budżetu Gminy Trzebnica na 2010 rok,
p). Wynajęcia lokali użytkowych w budynku kompleksu basenowego położonego
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w Trzebnicy przy ul. Leśnej,
r). Przekazanie gruntów komunalnych na terenie gminy Trzebnica do Zakładu
Gospodarki komunalnej w Trzebnicy (nieruchomości zabudowane budynkami
mieszkalnymi oraz przeznaczonymi pod usługi oświaty znajdujące się w
Biedaszkowie Wielkim),
s).Wprowadzenia instrukcji określającej politykę bezpieczeństwa oraz
zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych Urzędu Miejskiego w budżecie,
t). Zmiany adresu lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w
Skarszynie,
u). Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz
powołania komisji przetargowej na eksploatacje sieci wodno – kanalizacyjnej
na terenie miasta i gminy Trzebnica,
w). Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na przebudowę ul. Korczaka w
Trzebnicy.
y). Zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2010 rok.
Radny Janusz Szydłowski powiedział, że pomału kończy się kadencja tej rady i w
związku z tym radny ma kilka pytań do burmistrza. Uchwalona została uchwała Nr
XIV/145/08 w sprawie powołania młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i
nadania jej statutu, w związku z tym, że uchwała ta nie została wcielona w życie
radny poprosił aby burmistrz odniósł się do tego tematu.
Burmistrz Długozima powiedział, że uchwała taka była podjęta, jej autorem była pani
zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska. Później była dana propozycja radnym,
którzy mieli się zająć ta młodzieżowa radą, jednak nie było żadnego odzewu i nikt
nie podjął tematu. W związku z brakiem odzewu burmistrz uznał, że dalsze prace nie
mają sensu. Niemniej jednak burmistrz uważa, że taka rada jest potrzebna i złożył
deklaracje, że jeśli będzie burmistrzem w kolejnej kadencji to taka radę będzie się
starał powołać. W związku z tym radny Szydłowski uznał, że przerzucanie
odpowiedzialności na rade jest tu niestosowne.
Radny Szydłowski przypomniał, że w §7 tejże uchwały jest zapis, iż wykonie
uchwały powierza się burmistrzowi Trzebnicy.
Burmistrz odpowiedział, że można wiele w życiu uchwalić i podjąć kilkaset tysięcy
uchwał, a to czy one będą wcielone w życie czy nie zależy jeszcze od wielu
okoliczności, które na to wpływają. Tutaj taka okolicznością było to, ze nie było
zaangażowania ze strony rady, dlatego burmistrz uważał, że powoływać młodzieżowa
rade jako „ciało fikcyjne” nie ma sensu. Zwłaszcza, że na komisjach były długie
dyskusje na ten temat, nawet kilka osób się zaangażowało, a później nic z tego nie
wyszło. Burmistrz powiedziała, że jest ciągłość władzy i następny burmistrz oraz
rada może to wcieli w życie, taka uchwała cały czas funkcjonuje w obrocie prawnym.
Radny Szydłowski zapytał czy to prawda, że w ostatnim czasie były prowadzone w
urzędzie czynności kontrolne, bo takie informacje doszły do radnego? Radny zapytał
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czy może poznać wyniki tej kontroli?
Burmistrz powiedział, że jest to bardzo dobre pytanie. Odbyły się dwie kontrole.
Jedna kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotyczyła planów zagospodarowania
przestrzennego i studium. Była to kompleksowa kontrola, która trwała 3 miesiące i
zakończyła się pozytywnym raportem. Oczywiście były drobne uwagi i zastrzeżenia
ale nie było żadnych wniosków i uchybień które mogłyby wpływać w jakiś sposób na
odpowiedzialność burmistrza czy pracowników. Druga kontrola, które teraz się
zakończyła również była przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli i dotyczyła
wszystkich wydatków inwestycyjnych od 2003 do 2007 roku. Kontrola ta zakończyła
się wynikiem bardziej pomyślnym niż można się było tego spodziewać. Nie ma
żadnych wniosków do prokuratury ani żadnych zaleceń.
Radny Szydłowski zapytał o kontrole ponieważ uważa, że radni o takich sprawach
powinni być informowani przynajmniej na komisjach.
Burmistrz powiedział, że jego zdaniem to jakieś nieporozumienie. Kontrole NIK
dotyczą burmistrza, a nie radę. Natomiast radny jeśli chce znać szczegóły to musi się
interesować, ma do tego prawo. Burmistrz nie jest zobowiązany do informowania o
kontroli.
Radny Janusz Szydłowski korzystając z obecność dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej chciałby uzyskać informacje nt. spłaty zobowiązań jakie pani planuje
dokonać z opłat czynszowych w 2010 roku. Radny przypomniał, że Zakład
Gospodarki Komunalnej wykazuje na koniec 2009 roku zobowiązania w wysokości
286.513,00 zł, a spłatę zadłużenia planuje dokonać z opłat czynszowych wnoszonych
w 2010 roku. Teraz radni otrzymali wykonanie budżetu za I półrocze i w tym
wykonaniu dyrektor ZGK wykazała zobowiązania w kwocie 401.780,00 zł, spłatę
tego zadłużenia planuje pani dokonać z opłat czynszowych. Rady pyta w jaki sposób
dyrektor chce to zrobić?
Dyrektor Beata Gorzała powiedziała, że nie ma przy sobie dokładnych danych z tych
sprawozdań budżetowych. Natomiast sądzi, że te kwoty, które radny Szydłowski
podaje są podane łącznie z działalnością składowiska odpadów w Marcinowie. Te
zobowiązania są terminowo przez nas regulowane, gdyż w tym mieści się opłata
marszałkowska za składowanie odpadów w Marcinowie. Te należności płacimy co
pół roku, czyli do 31 stycznia przelaliśmy opłatę marszałkowską za pierwsze
półrocze 2010 roku i wynosiła ona około 250.000 zł.
Radnym Szydłowski powiedział, że on opiera się na faktach i na materiałach jakie
zostały dostarczone radnym. Nic tam nie pisało na temat opłaty marszałkowskiej.
Ponadto mówi się tylko o zobowiązaniach, które mają być pokryte z opłat
czynszowych do końca 2010 roku.
Dyrektor Gorzała powiedziała, że nie ma przed sobą tego dokumentu ale sądzie, że
główna księgowa nie podała pełnej informacji, że pod tymi punktami również
znajdują się opłaty związane z działalnością składowiska odpadów.
Przewodniczący Darowski poprosił aby radny wyjaśnił później tą kwestę z panią
dyrektor, bo w tej chwili dyrektor nie dysponuje dokumentami.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że w tej sprawie wyjaśnień udzielała
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skarbnik krokowska na komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego. Faktycznie w
materiałach jakie zostały dostarczone jest użyte złe sformułowanie, bo jest niepełne.
Na pewno część zobowiązań dotyczy gospodarki mieszkaniowej, ale zdecydowana
większość odnosi się do opłaty marszałkowskiej. Na przyszłość trzeba będzie
precyzyjniej to zapisywać.
Ad.4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:
- XXXVII
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej:
„za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. protokół został przyjęty
jednogłośnie.
- XXXVIII
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej:
„za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. protokół został przyjęty
jednogłośnie.
- XXXIX
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej:
„za” - 19, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1. protokół został przyjęty.
- XL
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej:
„za” - 19, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1. protokół został przyjęty.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XLII/423/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica .
Przewodniczący powiedział, że do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka w
związku z czy poprosił o zabranie głosu przez Skarbnika Gminy.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że program inwestycyjny ulega zmianie w dwóch
pozycjach. Pierwsza pozycja dotyczy zarządzania energia w budynkach użyteczności
publicznej jednostek samorządy terytorialnego, jest to projekt w ramach, którego
Gmina będzie obiegać się o środki wewnętrzne. Druga pozycja dotyczy budowy
kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2010”. We
wcześniejszych zmianach nie zostały ujęte już koszty projektu, który został już
zlecony.
Radny Szydłowski zapytał co się stało, że został skreślony punkt drugi dotyczący
budowy budowy boiska sportowego „Orlik 2010” w Ujeźdźcu Wielkim.
Skarbnik Krokowska wyjaśniła, że ta inwestycja nie zniknęła z planów, a jedynie
została przesunięta na rok 2010.
Burmistrz Długozima powiedział, że z uwagi na fakt iż okres realizacji był bardzo
krótki i mogło to spowodować, że do końca listopada budowa nie zostałaby
skończona nie zostało podjęte ryzyko. Jeżeli umowa na dofinansowanie zostałaby
podpisana z samorządem województwa i ministerstwem sportu, a inwestycja nie
zostałaby ukończona do końca listopada wtedy dofinansowanie mogłoby zostać
cofnięte. Pogoda jest rożna, wykonawcy na rynku tez są różni w związku z czym nie
chcąc ryzykować została podjęta decyzja o zgłoszeniu budowy „Orlika 2012” na
2011 roku. Będzie to zadanie realizowane spokojnie w 2011 roku.
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Radny Wojciech Wróbel zauważył, że z tego co powiedział burmistrz Długozima
wynika, że „Orlik 2012” został już przyznany na 2011 rok.
Burmistrz Długozima zaprzeczył. Powiedział, że było pismo z samorządu
województwa, które gminy chcą budować „Orliki 2012” w przyszłym roku i Gmina
Trzebnica się do tego zgłosiła.
Radny Wróbel powiedział, że w takim razie Gmina będzie się dopiero ubiegać o
dofinansowanie na 2011 rok, a na 2010 rok było przyznane dofinansowanie. Radny
powiedział, że w 2011 roku dopiero trzeba będzie się o te pieniądze ubiegać i nie
wiadomo czy zostaną one przyznane.
Burmistrz Długozima powiedział, że do wybudowania jest 2011 Orlików, a do tej
pory wybudowanych jest niewiele.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że nie było pozwolenia na budowę, a
rozpoczynanie budowy bez pozwolenia nie mieści się w ramach prawa.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XLII/424/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że do zgłoszonego projektu uchwały
przygotowana została autopoprawka, ponieważ osoby zajmujące się pozyskiwaniem
środków poinformowały nas, że zmianie ulegają ponadto wpłynęło kilka pismo o
otrzymanych dotacjach. Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura
Wyborczego wprowadzona zostaje dotacja celowa na wybory. Na podstawie pisma
Wojewody Dolnośląskiego wprowadzona zostaje dotacja na sfinansowanie prac
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego zostaje wprowadzona dotacja celowa na wypłacenie zasiłków
zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej
powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi. Na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego zmniejszono i zwiększono dotacje celową przeznaczoną na
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu
pomocy uczniom w 2010 roku. Zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne
: „projekt zatok autobusowych przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy” oraz „zakup
pieca do centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 1”. Zwiększono środki na
zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu `Moje boisko Orlik 2012` w Ujeźdźcu Wielkim. Zostały dokonane również
niewielkie przesunięcia związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu
oraz jego jednostek organizacyjnych.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XLII/425/10 w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały
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Nr XXXII/336/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że zmiana wynika z Obwieszczenia Ministra
Finansów. Zmianie ulegają stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w
art. 8 pkt. 2 ustawy. W obowiązującej uchwale w pkt. „inne systemy zawieszenia osi
jezdnych” w pozycji „nie mniej niż 29 i mniej niż 31 ton” zastosowana stawka jest
niższa niż wskazana jako minimalna do stosowania w 2011 roku przez Ministra
Finansów. Minimalna stawka wynosi 2.299,93 zł. Po zaokrągleniu do pełnych
złotych proponowana stawka wynosi 2.300 zł.
Burmistrz Długozima w uzupełnieniu dodał, iż w pierwszym roku kadencji stawki
podatków zostały podniesione i została złożona obietnica że przez 4 lata stawki nie
ulegną zmianie. Dzisiaj, po 4 latach Gmina Trzebnica jest chyba jedna z nielicznych
gmina w Polsce, która przez cały okres kadencji nie podnosiła podatków. Ekonomia
mówi, że powinno się podatki podnosić ale w naszym przypadku budżet był nie
najgorszy i nie było potrzeby podnoszenia podatków. Nasza gmina należy do jednej z
nielicznych gdzie są najniższe stawki podatkowe.
Radny Janusz Szydłowski powiedział, że jesteśmy też jedna z nielicznych gmin w
Polsce, która ma takie zadłużenie – 56,45%.
Burmistrz Długozima zapytał panią skarbnik jakie jest zadłużenie?
Skarbnik Krokowska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie jest znane zadłużenie.
Burmistrz Długozima powiedziała, że jest sprawozdanie z wykonania budżetu i
poprosił panią skarbnik o podanie zadłużenia ze sprawozdania z wykonanie budżetu
na dzień 30 czerwca 2010 roku.
Radny Czternastek zauważył, że radny Szydłowski przeczytał prognozę.
Burmistrz Długozima odpowiedział, ze w takim razie powinien powiedzieć, że dane
te dotyczą prognozy. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie to dla przykłady można
podać miasto Wrocław, które ma zadłużenie powyżej 50% i te miasta, które inwestują
muszą brać kredyty bankowe albo emisję obligacje.
Skarbnik Krokowska poinformowała, że na dzień 30 czerwca 2010 roku zadłużenie
Gminy wynosiło 22.098.060 zł, co stanowiło 34,84% planowanych rocznych
dochodów budżetowych. Skarbnik odniosła się do 56% wskaźnika zadłużenia.
Powiedziała, że w tym roku do osiąganych dochodów ten wskaźnik planowany jest
na poziomie 51%, natomiast 56% wynika z bardzo ostrożnościowych planów
dotyczących dochodów. W tych dochodach nie są uwzględnione żadne dotacje
celowe wynikających z uzyskania środków z Unii Europejskiej.
Radny Czesław Czternastek przypomniał, że gdyby nie wola radnych to burmistrz nie
mógłby zadłużyć gminy i jednocześnie wykonać tylu ważnych zadań
inwestycyjnych. Jeśli radny Szydłowski oskarża burmistrza o zadłużenie to powinien
również oskarżyć większość radnych w tym również klub Trzebnica 2000plus, który
zdecydowanie popierał pomysły, które również były pomysłami programy
wyborczego klubu Trzebnica 2000plus z 2006 roku.
Radny Szydłowski powiedział, że został źle zrozumiany. Jest naturalne, że gmina się
powinna zadłużać ale granice tego zadłużenia powinny być w miarę bezpieczne. Tym
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bardziej, że do 2012 roku będą jeszcze środki unijne, z których nie wiadomo czy uda
nam się skorzystać przy takim zadłużeniu.
Przewodniczący Darowski powiedział, że progi ustawowe nie zostały przekroczone,
a ponadto jest kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz Długozima powiedział, że próg zadłużenia określony w ustawie wynosi
60% i raty przypadające do spłaty nie mogą przekraczać 15%. Gmina Trzebnica jest
dzisiaj na poziomie 34%, więc do progu zadłużenia jest jeszcze daleko. Nie jest tak
jak mówi radny szydłowski, że środki będą do 2013 roku, te środki się już skończyły.
Teraz tylko nastąpi okres rozliczania i wykorzystywania tych wszystkich nowych
rzeczy, które zostały zrealizowane. W RPO nie ma już środków. Dobrze się stało, że
Gmina Trzebnica w tak dużym stopniu skorzystała z tych środków bo to służy
poprawie jakości życia mieszkańców. Gmina jest zadłużana z pełną
odpowiedzialnością i świadomością po to żeby to służyło mieszkańcom i kolejnym
pokoleniom. Te gminy, które z tego nie skorzystały zostały w tyle. Burmistrz uważa,
że jeśli są środki unijne to należy po nie sięgać i Gmina Trzebnica właśnie tak robiła.
Radny Wojciech Wróbel powiedział, że jak najbardziej zgadza się z burmistrzem w
kwestii zadłużenia, ponieważ wtedy można te pieniądze inwestować. Problemem
może być to na co się zadłużamy. Dobrze by było gdyby starczyło środków na
inwestycje, które są potrzebne, a których nie widać. Radny ma na myśli inwestycje w
infrastrukturę, kanalizację, drogi gminne na wioskach, wodociągi. „Co z tego, że
budujemy basen skoro mieszkańcy Księginic nie mają co pić? Co z tego, że
zbudowaliśmy łącznik skoro mieszkańcy wsi mieszkający przy drogach gminnych
(...) nie mają jak do tych dróg dojechać?” Radny uważa iż dobrze że gmina się
zadłuża bo to pozwala jej inwestować tylko inwestowanie to powinno być rozłożone
bardziej równomiernie.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że to on na początku kadencji stawiał wiele
pytań dotyczących inwestycji. Teraz jednak radny jest zadowolony z tego co się
dzieje.
Radny Mariusz Czarny złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym
punkcie, ponieważ punkt ten dotyczy projektu uchwały w sprawie podatków.
Burmistrz Długozima podziękował radnemu Mirosławowi Marcowi. Faktycznie na
początku kadencji dochodziło między nami do polemik ale były to polemiki
merytoryczne. Burmistrz cieszy się że radny Marzec też uczestniczy w tym sukcesie
bo jest to sukces nas wszystkich. Burmistrz kreuje i przedstawi pomysły ale radni w
tym wszystkim uczestniczą.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Mariusza
czarnego o zamkniecie dyskusji w pkt. 7 : „za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się”
- 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały: „za”
- 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XLII/426/10 w sprawie emisji obligacji
komunalnych.
Przewodniczący Darowski powiedział, że projekt tej uchwały omawiany był przez
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właściwe komisji i poprosił o ewentualne pytania.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że po wysłuchaniu dyskusji w poprzednim
punkcie jak w Gminie jest dobrze i finanse są dobrej kondycji nie rozumie dlaczego
przedkładany jest projekt takiej uchwały. Próbujemy wyemitować obligacje po to
żeby spłacić poprzednie długi. Radny Czarny zgadza się z burmistrzem, że po to
bierze się kredyty żeby inwestować ale kredyty trzeba spłacać, a nie zaciągać kredyty
aby spłacać kredyty. Radny zapytał jaka jest nadwyżkę budżetowa na 30 września
2010 roku? Poprosił o udostępnienie i dostarczenie klubom sprawozdanie NBF.
Patrząc na uchwałę dotyczącą zmian w budżecie deficyt na 2010 rok wynosi
12.077.103 zł. W tym roku radni wyrazili również zgodę na wyemitowanie obligacji
w kwocie 15.000.000 zł. Radny pyta po co jeszcze 4.250.000 zł?
Skarbnik Krokowska powiedziała, że uzasadnienie do tej uchwały jest bardzo
konkretne i wynika z tego, że w poprzednich latach obowiązywały inne stawki dla
obligacji, inne stawki marż. Z wyliczeń dokonanych na podstawie propozycji jakie
zostały złożone dla emisji obligacji w tym roku wynika, że oszczędność na
możliwości spłaty wcześniejszej i zaciągnięciu nowych wynosi 114.300 zł. Za te
pieniądze można zrobić wiele pożytecznych rzeczy i stad wzięła się ta propozycja.
Limit zadłużenia nie ulegnie zmianie. Czytając uważnie uchwałę budżetową i śledząc
jej los podczas sesji rady można stwierdzić, że wielkość pierwotna wzrostu
zadłużenia nie uległa zmianie w zakresie obligacji, bo było to pierwotnie 8.000.000 zł
i na taką kwotę radni podjęli uchwałę wyrażając zgodę na taka wielkość zadłużenia.
W tym roku jest to drugi projekt zwiększenia co daje razem 12.250.000 zł. Niemniej
jednak jeżeli chodzi o zwrot zadłużenia to wpływ ma na to tylko te 8.000.000 zł,
które było przedstawione w budżecie. Drugim wzrostem zadłużenia w tym roku było
pozyskanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie i z tego tytułu pogorszyły się
wskaźniki ale są to fundusze unijne, w ramach których należy pozyskać takie
wsparcie ponieważ nie są angażowane środki własne i mogą być one wydatkowane
na inne cele. Oczywiście sprawozdanie NBF zostanie dostarczone. Skarbnik
powiedziała, że o ile dobrze pamięta na 30 września 2010 roku jest nadwyżka w
wysokości 815.000 zł. Skarbnik zwróciła również uwagę na to, że jeśli czyta się
sprawozdanie księgowe są tam dane historyczne, tzw. zaszłości księgowe. Czytelnik
musi patrzeć na budżet, na to co zostało zaplanowane i jaka jest tego realizacja. Są
plany określone na ten rok i należy dążyć do ich realizacji. Aby je zrealizować została
przyjęta uchwała budżetowa, a potem,zmiany do tej uchwały. Radząc na sesjach
radni radzą o całym roku budżetowym, a nie o tym co zostało wykonane za kwartał
czy dwa.
Radny Mariusz Czarny powiedział, że jest oczywiste iż na budżet należy patrzeć
całościowo. Jak popatrzymy historycznie na budżet 2009 roku to pod koniec roku
została podjęta uchwała o środkach niewygasających w kwocie ponad 6.000.000. zł.
jeśli spojrzy się na plan realizacji budżetu za pierwsze półrocze po stronie wydatków
to jest bardzo nikłe, stąd analiza następnych sprawozdań, które są co miesięcznie
przedkładane do Regionalnej Izby Obrachunkowej Rb-28 i Rb-27 przedstawiające
rzeczywisty obraz finansów Gminy i dlatego radny Czarny apeluje do pozostałych
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radnych, że skoro jest 800.000 zł nadwyżki budżetowej na 30 września to po co
zaciągać kolejny kredyt do spłaty poprzedniego.
Burmistrz Długozima powiedział, że radny Czarny nie zrozumiał wyjaśnienia. Nowe
obligacje zaciągane są po to aby spłacić stare obligacje, jeżeli ten zabieg nie zostanie
wykonany to Gmina nie zarobi na tym zabiegu 120.000 zł.
Radny Czarny złożył wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku
obrad.
Przewodniczący Darowski poddał wniosek radnego Czarnego o zdjęcie projektu
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych z porządku obrad: „za” - 4,
„przeciw” - 15, „wstrzymał się” - 1. Wniosek został odrzucony.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” - 15,
„przeciw” - 3, „wstrzymał się” - 2. Uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XLII/427/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Sulejów.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XLII/428/10 w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Przewodniczący Darowski powiedział, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika
ze zmiany ustawy o finansach publicznych.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XLII/429/10 w sprawie zatwierdzenia wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Trzebnica porozumienia w sprawie wspólnej
realizacji projektu pn: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Jednostek Samorządu Terytorialnego” na lata 2010 – 2017.
Burmistrz Długozima wyjaśnił iż konieczność podjęcia tej uchwały jest związana z
faktem przystąpienia przez Gminę Trzebnica wraz z Powiatem Milickim do projektu
termomodernizacyjnego. Edzie robiony wniosek wraz z projektem o dofinansowanie
docelowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Taka uchwała musi zostać podjęta
aby można było przystąpić do tego projektu i skorzystać ze środków
termomodernizacyjnych.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjecie uchwały Nr XLII/430/10 w sprawie utworzenia wydzielonego
rachunku dochodów własnych.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
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„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjecie uchwały Nr XLII/431/10 w sprawie oceny aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzebnica oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był omawiany i opiniowany na
właściwych komisjach.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XLII/432/10 w sprawie zmian w Uchwale Nr
XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z
niezamożnych rodzin.
Zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska powiedziała, że jest błąd w uchwale. W §1
ust. 1. Jest zapis „...dochód na jedną osobę jest niższy od 70% obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia...” a powinien być „..dochód na jedną osobę jest niższy
od 80% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia...”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez zastępcę
burmistrza Jadwigę Janiszewską: „za” - 19, „przeciw” - 1, „wstrzymał się” - 0.
Poprawka została przyjęte.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wcześniej
przyjęta poprawką: „za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XLII/433/10 zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był omawiany i opiniowany na
właściwych komisjach, jednak jeśli są jeszcze jakieś zapytania poprosił o ich zadanie.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjecie uchwały Nr XLII/434/10 w sprawie wystąpienia Gminy
Trzebnica ze Stowarzyszenia Gmin pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy”.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 26, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 4. Uchwała została podjęta.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr XLII/435/10 w sprawie przejęcia pojazdów na
własność Gminy Trzebnica.
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny powiedział, że jest to kolejna uchwała dotycząca
porzuconych pojazdów. W związku z upływem 6 miesięcy od daty usunięcia
pojazdów i nie ustalenia właścicieli pojazdów przechodzą one na własność gminy.
Uchwała ta jest potwierdzeniem stanu rzeczy wnikającego z ustawy prawo o ruchu
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drogowym.
Radny Marzec zapytał czy jeśli stoi wrak samochodu z tablicami rejestracyjnymi to
nie można za to obciążyć właściciela i zmusić go do usunięcia pojazdu?
Naczelnik Zarzeczny powiedział, że z punktu prawa przechodzi to na własność
gminy. Można później dochodzić roszczeń związanych z poniesionymi kosztami.
Koszty ponoszone są za postój pojazdu na parkingu bo utylizacja jest wykonywane
nieodpłatnie.
Radny Marzec powiedział, że jest problem z wielkogabarytowymi śmieciami i
zastanawia się czy w mieście zostanie przeprowadzona zbiórka tych przedmiotów
tak jak to się czyni co pół roku w innych miastach Polski?
Przewodniczący Rady zaproponował aby wyczerpać ten porządek obrad, a później
burmistrz ustosunkuje się do tego pytania.
Innych pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 18, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący poinformował, ze do biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje ani
zapytania. Jednocześnie poprosił burmistrza o udzielenie odpowiedzi radnemu
Mirosławowi Marcowi.
Burmistrz powiedział, że jest to bardzo dobre pytanie. Burmistrz wraz z dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzone są rozmowy na ten temat. Zakupiony
został już samochód i kontenery i taka akcja będzie prowadzona.
Ad.19. Wolne wnioski.
Sołtys wsi Księginice Waldemar Olszewski powiedział, że miał spotkanie z
burmistrzem i mieszkańcami wsi w sprawie wody, a dokładniej jej braku w
miejscowości Księginice. Sołtys Olszewski powiedział, że składał już pisma w tej
sprawie do burmistrza. Burmistrz obiecał, że w październiku Księginice zostaną
podłączone do wodociągu Bychowo, ale do tej pory nie zostało to zrobione.
Burmistrz Długozima powiedział, że w Księginicach jest od lat problem z wodą
zwłaszcza w okresie letnim. Na początku V kadencji została była koncepcja
wiercenia studni głębinowych, jednak po odwiercie stwierdzono, że nie ma na tyle
wody. Po tych próbach postanowiono przygotować dokumentacje projektowa aby
zasilić wieś Księginice z wodociągu Bychowo. Dokumentacja projektowa jest
obecnie robiona. Jeżeli dokumentacja będzie już ukończona i będzie prawomocne
zezwolenie na wykonanie tej sieci wodociągowej to kanalizacja zostanie zbudowana.
Burmistrz przyznał iż powiedział, że jeśli będzie dokumentacja i pozwolenie na
budowę do 30 sierpnia, tak jak było planowane to rozpoczęłaby się budowa
kanalizacji ale okazało się, że należało zmienić przebieg wodociągu z uwagi na to ,
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgodziła się na przewiert pod
drogą. Przez to musiał zostać zmieniony przebieg kanalizacji, a żeby to zmienić to
trzeba od nowa stworzyć całą dokumentacje.
Radny Szydłowski uważa, że za dużo obiecuje się mieszkańca i robi im się fałszywe
nadzieje. Radny przytoczył tu przykład mieszkań socjalnych.
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Burmistrz odpowiedział, że problem braku mieszkań socjalnych występuje w całej
Polsce ale w miarę możliwości mieszkania te są przyznawane i przyznawanych jest
ich dość dużo.
Ad.20. Komunikaty.
Przewodniczący Darowski powiedział, że zbliża się ku końcowi V kadencja Rady.
Przewidywana jest jeszcze jedna sesja uroczysta.
Radny Zbigniew Pasiecznik podziękował radnym, którzy przyłączyli się do apelu
radnego Mirosława Marca o zbiórkę pieniędzy dla powodzian. Siedem osób
odpowiedziało na ten apel i są to: Czesław Czternastek, Adam Gubernat, Jan
Janusiewicz, Mirosław Marzec, Janusz Pancerz, Zbigniew Pasiecznik i Andrzej
Skóra. Za zebrane pieniądze zostały zakupione kołdry, poduszki, prześcieradła oraz
miski i przekazane dla mieszkańców wsi Zastów Karczmiski w Gminie Wilków.
Radny Pasiecznik przekazał listę wraz ze zdjęciem darów przewodniczymy Rady
(załącznik nr 15).
Radny Mirosław Marzec zaapelował o zbiórkę pieniędzy dla dwóch rodzin z terenu
naszego miasta, które w ostatnich dniach stracił cały dobytek w wyniku spalenia się
ich mieszkań.
Mieszkaniec Waldemar Marzec podziękował za odnowienie terenu między ulicami
Daszyńskiego i Witosa i jednocześnie powielił apel składany już wcześniej przez
radnego Mirosława Marca o nadanie nazwy placowi tam położonemu „Zaułek
Kupiecki”.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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