P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2 listopada 2010 roku.
Załącznik do protokołu:
• 1 -lista obecności radnych;
• Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na
2011r.
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 18.
Nieobecni radni: Stanisław Modelski; Andrzej Skóra; Paweł Wolski.
Ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram
XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia.
Powitał panią radną, panów radnych, Burmistrza Marka Długozimę, Skarbnik
Barbarę Krokowską i całą publiczność. Na wstępie poinformował, że wpłynął
wniosek dwóch Klubów radnych, Platformy Obywatelskiej oraz Prawa
i Sprawiedliwości, o zwołanie nadzwyczajnej sesji wraz z projektem uchwały
dotyczącym obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na 2011r.
Powiedział, że do biura Rady wpłynął drugi wniosek z Klubu radnych Trzebnica
2000plus, podpisany przez radnego Czesława Czternastka, w którym wnoszą
o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania placowi
stanowiącemu działkę komunalną nr 270 AM-7 nazwę Zaułek Kupiecki.
W związku z tym, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Klubów
PO i PiS zwrócił się do wnioskodawców, czy wyrażają zgodę na rozszerzenie
porządku obrad.
Radny Mariusz Czarny zapytał, jak to się ma do §36 ust. 2 Statutu, gdzie
wniosek powinien wpłynąć na 2 dni przed sesja do godziny 12:00.
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek wpłynął do biura rady 26
października 2010r.
Radny Czarny przypomniał treść pisma z dnia 27 października br. wysłanego
przez Przewodniczącego, że sesja nie zostanie zwołana ze względu na braki
formalne. Powiedział, że jest to dla niego niezrozumiałe.
Prowadzący odczytał treść wniosku Klubu Trzebnica 2000plus, który
przedstawia się następująco:
„W imieniu Klubu radnych Trzebnica 2000plus wnoszę o podjęcie uchwały na
najbliższej sesji rady Miejskiej w sprawie nadania placowi stanowiącemu
działkę komunalną w Trzebnicy nr 270 AM-7 nazwę „Zaułek Kupiecki”.
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W załączeniu przekazuje projekt uchwały”.
W związku z tym, że dzisiejsza sesja jest tą najbliższa sesją, dlatego
wnioskodawców dzisiejszej sesji zapytał o zgodę.
Radny Czarny poprosił o 15 minutowa przerwę na konsultację z Klubem
Platformy Obywatelskiej.
Prowadzący wznosił obrady po przerwie.
Radny Czarny w imieniu Klubu PiS powiedział, że jest przeciwny rozszerzeniu
porządku.
W imieniu Klubu PO radny Paweł Czapla oznajmił, że również jest przeciwny
rozszerzeniu porządku obrad.
Prowadzący stwierdził, że skoro nie ma zgody wniosek jest bezprzedmiotowy
i porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Nr XLIII/436/10 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
na 2011r.
3. Zamknięcie sesji.
Ad.2.
Prowadzący udzielił głosu radnej Małgorzacie Lecyk, która w imieniu Klubów
wyjaśniła, dlaczego taki projekt uchwały został złożony. Nadmieniła, że zgodnie
z Komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta wynosi 37,64 zł za 1q,
Kluby proponują obniżenie tej stawki do kwoty 30 zł za 1q. Rolnicy z gminy
Trzebnica mieli problemy ze zbiorem zbóż i ich jakością. Stąd uważają, że
obniżka na 30 zł z 1 q jest zasadna.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Skarbnik wyjaśniła, jaki wpływ będzie miało podjęcie tej uchwały przez Radę
na budżet Gminy Trzebnica. W poprzednim roku stawka ustalona
w Komunikacie Prezesa GUS wynosiła 34,10 zł i została ona obniżona przez
Radę do kwoty 34 zł. Skutki jakie rodziło tamto obniżenie o 10 groszy, to było
ok. 3.5 tysiąca złotych rocznie, obniżenia całych wpływów z podatku rolnego.
Zaproponowana przez Kluby stawka w roku obecnym, spowoduje obniżenie
wpływów do kasy gminy, w porównaniu do tej kwoty maksymalnej o 286.943
zł. Porównując to do stawek z roku poprzedniego, to byłoby to obniżenie
o kwotę 150.232 zł. Przed głosowaniem projektu uchwały prosiła, aby wziąć to
pod uwagę. Jeżeli chodzi o skutki podtopień, to na terenie Gminy dotkniętych
zostało 2,1% gospodarstw. W związku z tym w Ośrodku Pomocy Społecznej
uzyskało pomoc 56 rodzin. W roku 2010 nie wpłynął żaden wniosek od
rolników w sprawie ułatwienia spłaty, umorzenia bądź rozłożenia na raty
podatku rolnego. To obrazuje stan gospodarstw w Gminie Trzebnica. Dodała, że
problem utraty pracy, problemów finansowych rodzin dotykają nie tylko
rolników, ale wszystkich mieszkańców Gminy.
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Następnie podała stawki przyjęte w ościennych gminach: Oborniki Śl. – 35 zł;
Żmigród – 34 zł,; Zawonia 37 zł i Prusice 37,66 zł.
Prowadzący otworzył dyskusję.
Radny Czesław Czternastek zabrał głos w imieniu Klubu radnych Trzebnica
2000plus. Powiedział, że propozycja Klubów PO i PiS jest dobra dla
przedsiębiorstw. Gospodarstw jest niewiele i oni nie proszą o ten prezent.
Solidarnie płacą podatki, które uchwaliła Rada. Mniejsi rolnicy nie odczują ulgi,
ulgę odczują wielkie przedsiębiorstwa. Przypomniał, że rolnicy otrzymują
dopłaty z UNI. Mają też ulgi w składkach zdrowotnych, które my wszyscy
ponosimy. Obniżka do 34 zł wydaje się być dobra. Należy pamiętać, że jest dużo
zadań do wykonania na terenach wiejskich. W imieniu swojego Klubu wniósł
o utrzymanie stawki podatku rolnego na poziomie 34 zł.
Radna Lecyk powiedziała, że jest dużo gospodarstw rolnych o areale 13 – 14 ha.
Zdaniem radnej te gospodarstwa nie mogą występować do Opieki o zapomogę,
bo dochód w rodzinie przekracza stawkę na osobę.
Skarbnik przypomniała, że Minister przy obliczaniu subwencji bierze pod
uwagę umorzenia w danej gminie.
Radny Czternastek ustosunkował się do wypowiedzi radnej Lecyk i powiedział,
że każdy może wystąpić do Burmistrza o umorzenie raty bądź rozłożenie
należnej kwoty na raty.
Zdaniem radnego Mariusza Czarnego środki z budżetu gminy przekazane na
Kulturę - występy gwiazd, mogłyby być uszczuplone i przeznaczane na
podatek rolny. Dodał, że Burmistrz nie przygotowując projektu uchwały chciał
zaserwować najwyższą stawkę podaną przez GUS.
Burmistrz oznajmił, że taki projekt uchwały był przygotowany i miał być
złożony na kolejnej sesji Rady. Jego zdaniem przez te 4 lata bardzo dużo
zostało zrobione na wsi. Przypomniał, że przez 3 lata podatki nie były
podnoszone, a Rząd za chwilę podniesie podatek VAT.
Radny Szydłowski wspomniał o imprezie kulturalnej pn. „Zwiastuny Filmowe”
na którą poszło 100 tysięcy złotych. Jego zdaniem te pieniądze poszły
w powietrze. Panorama Trzebnicka, tablice informacyjne, tu Jego zdaniem
należy szukać oszczędności, bo mieszkańcom się nie przelewa.
Burmistrz powiedział, że ta uchwała co roku wywołuje kontrowersje. Projekt
uchwały przygotowany przez Niego miał być konsultowany z Klubami, ale
w między czasie została zwołana dzisiejsza sesja nadzwyczajna poświęcona tej
sprawie.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu dyskusji, poddał wniosek formalny
dotyczący obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Trzebnica z kwoty 37,66 zł do kwoty 34,00 zł za 1 q żyta,
złożony przez radnego Czternastka w imieniu Klubu Trzebnica 2000 plus pod
głosowanie: „za” – 9, „przeciw” – 9, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Prowadzący poinformował, że głosowanie nie rozstrzygnęło wnioskowanej
propozycji tj. proponowanej kwoty 34 zł za 1 q.
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Radny Czarny powiedział, że jeżeli zagłosują radni przeciw podjęciu uchwały,
to będzie obowiązywała stawka 37,66 zł.
Burmistrz przypomniał, że projekt uchwały jest przygotowany i będzie on
przedmiotem obrad sesji Rady w dniu 10 listopada 2010r.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na 2011r., przygotowany przez Kluby PO i PIS, w którym proponują
stawkę 30 zł za 1q żyta: „za” – 9, „przeciw” – 9, „wstrzymało się od głosu” –
0. Prowadzący poinformował, że uchwała nie została podjęta.
Ad.3. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek nadzwyczajnej XLIII sesji został
wyczerpany w całości i słowami: zamykam XLIII nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Trzebnicy” zamknął posiedzenie o godz. 9:45.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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