P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/10
z nadzwyczajnej - uroczystej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 10 listopada 2010 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 8.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 12:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 21.
Przewodniczący Jan Darowski słowami „otwieram XLIV nadzwyczajną – uroczystą
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Zaznaczył, że sesja została
zwołana na wniosek burmistrza, który wpłynął do biura Rady Miejskiej w dniu 4
listopada 2010 roku. Przewodniczy powitał gości, w szczególności: burmistrza,
radnych, naczelników, kierowników jednostek organizacyjnych, skarbnika,
dyrektorów szkół, komendanta powiatowego policji, komendanta powiatowego
straży pożarnej, księży, prasę i zgromadzonych gości.
Przewodniczący poinformował, że na wniosek burmistrza do porządku obrad
wpłynęła jeszcze jedna uchwała w sprawie wzorów informacji i deklaracji na
podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. Przewodniczący zaproponował aby ten
projekt uchwały rozpatrzony został w punkcie 9 porządku obrad, a kolejne punkty
porządku przesuną się o jeden w dół.
Następnie przewodniczący poddał zaproponowany porządek obrad pod głosowanie:
„za” - 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Po zmianie porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. W cztery strony świata – wysłuchanie hejnału miasta Trzebnicy.
3. Podjęcie uchwały Nr XLIV/436/10 w sprawie nadania nazwy Zaułek Kupiecki
placowi na terenie miasta Trzebnica.
4. Podjęcie uchwały Nr XLIV/437/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
5. Podjęcie uchwały Nr XLIV/438/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XLIV/439/10 w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwały Nr XLIV/440/10 w sprawie określenia trybu pracy nad
projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały Nr XLIV/441/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Trzebnickiemu.
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9. Podjęcie uchwały Nr XLIV/442/10 w sprawie wzorów informacji i deklaracji
na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
10.Informacja Przewodniczącego Rady nt. prowadzonej analizy oświadczeń
marynarkowych radnych.
11.Informacja Burmistrza Gminy nt. przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych pracowników.
Uroczysta część sesji – zakończenie V kadencji
12.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
13.Wystąpienie Burmistrza Gminy Trzebnica.
14.Wręczenie podziękowań oraz upominków radnym.
15.Zamkniecie sesji.
Ad.2. W cztery strony świata – wysłuchanie hejnału miasta Trzebnicy.
Wszyscy obecni powstali i wysłuchali hejnału miasta Trzebnicy.
Po wsłuchaniu hejnału przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad.3. Podjęcie uchwały Nr XLIV/436/10 w sprawie nadania nazwy Zaułek
Kupiecki placowi na terenie miasta Trzebnica.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.4. Podjęcie uchwały Nr XLIV/437/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że tak jak na ostatniej sesji burmistrz
składa propozycję obniżenia kwoty wymiaru podatku rolnego z 37,64 zł/q do 34 zł/q
żyta.
Radny Czesław Czternastek przypomniał, że byłby składane deklaracje na początku
kadencji, iż po ustanowieniu podatków lokalnych przez Radę Miejską stawki
podatków nie będą już podnoszone w trakcie trwania kadencji. Radny cieszy się, że
burmistrz dotrzymuje słowa i powiedział, że jego klub stoi na takim samym
stanowisku i będzie popierał ten projekt uchwały.
Radna Małgorzata Lecyk powiedziała, że na ostatniej sesji odbyła się długa dyskusja
na ten temat. Twierdzono, że obniżenie stawki podatku do 30 zł/q żyta tak jak
proponował klub Prawa i Sprawiedliwości będzie stawką najniższą w okolicznych
gminach. Radna przyznała że jest to prawdą. Dodała jednak, że aby informacja była
pełna trzeba wiedzieć, że podatek rolny nalicza się od stawek przeliczeniowych. Dla
każdej klasy gruntu wskaźniki jest inny. W związku z tym gminy, które posiadają
zasób w gruntach rolnych klasy III, IV i V przy najwyższych stawkach, czyli tych
ogłoszonych przez GUS i tak będą płacić podatek niższy niż gmina Trzebnica przy
stawce 30 zł/q żyta.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że jeśli chodzi o rozrzut bonitacyjny klas gleby w
gminie Trzebnica to jest on bardzo szeroki i niestety nie są to tylko gleby o
najwyższej klasie bonitacji.
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Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XLIV/438/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok wraz z autopoprawką.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że przedstawiona uchwała dotyczy głównie zmian
związanych z oświatą. Zostają wprowadzone środki w dziale oświata i wychowanie
w ramach realizowanego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmniejszono
środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul.
Kwiatowej”. Zwiększono środki w ramach rozdziału Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na zakup
usług pozostałych. Zwiększono dotację dla niepublicznej Społecznej Szkoły
Podstawowej w Trzebnicy. Zwiększono środki w rozdziale szkoły podstawowe na
zakup energii. Zmniejszono dotację dla Przedszkola Integracyjnego w Trzebnicy.
Zwiększono środki w ramach rozdziału przedszkola na zakup energii. Zwiększono
środki w rozdziale pomoc materialne dla uczniów na stypendia dla uczniów.
Zwiększono dotację na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych. Dodatkowo w autopoprawce ujęto pokrycie kosztów dotacji
za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Trzebnica, a uczęszczające do Przedszkoli
Niepublicznych na terenie innych gmin. Przesunięto środki w dziele Gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska na zakup usług remontowych w rozdziale
gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XLIV/439/10 w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
Przewodniczący powiedział, że dotacja ta dotyczy remontu ogrzewania w bazylice.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 1. Uchwała została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XLIV/440/10 w sprawie określenia trybu pracy nad
projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że zmiana ustawy o finansach
publicznych wprowadza konieczność dostosowania przepisów wewnętrznych do
obecnie obowiązującej ustawy. Zgodnie z art. 234 zmienionej ustawy, uchwała Rady
Miejskiej w sprawie trybu pracy nad projektem budżetu powinna określić: wymaganą
szczegółowość budżetu, obowiązujące terminy toku prac nad projektem uchwały i
wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które burmistrz
przedkłada Radzie projektem uchwały. W autopoprawce ulega skreśleniu ust. 1 w §3,
ponieważ szczegółowość jest doprecyzowana w pozostałym ustępie obecnie 2, a w
momencie wprowadzenia autopoprawki będzie to ust.1. W § 5 ust. 1 wers 2 skreśla
się słowa „Radzie Miejskiej”, ponieważ budżet jest przedstawiany Radzie Miejskiej i
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Regionalnej Izbie Obrachunkowej w związku z czym te słowa były w tym miejscu
zbędne. Po zmianie §5 ust. 1 będzie brzmiał: „Projekt uchwały budżetowej wraz z
objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada w terminie do
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
− Radzie Miejskiej
− Regionalnej Izbie Obrachunkowej”
Radny Czesław Czternastek powiedział, że zauważył drukarski błąd w §10
„...podstawą gospodarki finansowej powiatu..” a powinno być „...podstawą
gospodarki finansowej gminy...”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawka i
sprostowaniem błędu podanego przez radnego Czesława Czternastka: „za” - 21,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XLIV/441/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu wraz z autopoprawką.
Przewodniczący powiedział, że zmianie ulega podstawa prawne tej uchwały i
odczytał nową podstawę prawną „Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych z 27
sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XLIV/442/10 w sprawie wzorów informacji i
deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że wzory te porządkują sprawy podatkowe
składane przez podatników. Do tej pory wyglądało to tak, że informacje podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego były składane na 3 osobnych drukach. Po podjęciu
tej uchwały będzie to zebrane na jednej deklaracji. Ma to służyć oszczędności papieru
jak również uporządkowaniu informacji składanych przez podatników.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 21, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Informacja Przewodniczącego Rady nt. prowadzonej analizy
oświadczeń marynarkowych radnych.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie art.24h ust.12 ustawy o samorządzie
gminnym wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego za
2009 rok złożyli je w terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2010 roku. Natomiast
oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji tj. do dnia
13 września 2010 roku zostały złożone w terminie, poza jednym radnym, który złożył
je 2 dni po terminie i w związku z tym w świetle art. 24h ust 1 pkt. 1 została
potrącona proporcjonalnie dieta radnemu. W świetle dokonanej analizy
przeprowadzonej przez organ analizujący nie stwierdzono uchybień. Przedmiotowe
oświadczenia zostały przekazane w celu weryfikacji Naczelnikowi Urzędy
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Skarbowego, który w dniu 2 listopada 2010 roku przekazał pisemną informację
„ … że nie została dotychczas przeprowadzona analiza formalna i merytoryczna
złożonych oświadczeń majątkowych. Sytuacja ta spowodowana była problemami
kadrowymi.
W obecnej chwili podjęto prace związane z weryfikacją złożonych oświadczeń.”
Naczelnik Urzędu Skarbowego Trzebnicy przeprasza za niedogodności
i przekroczenie ustawowych terminów.
Wojewoda Dolnośląski przekazał analizę oświadczeń majątkowych Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy i moją w dniu 21 października 2010 r.
Ad.11. Informacja Burmistrza Gminy nt. przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych pracowników.
Burmistrz Marek Długozima poinformował, że wszyscy pracownicy zobowiązani do
złożenia oświadczenia majątkowego złożyli takie oświadczenie w terminie. Do
chwili obecnej Urząd Skarbowy w Trzebnicy nie przedstawił informacji o
nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Urząd Miejski
w Trzebnicy otrzymał jedynie pismo, w którym Naczelnik Urzędu Skarbowego
informuje, że nie została dotychczas przeprowadzona analiza formalna i
merytoryczna złożonych oświadczeń majątkowych, a powyższa sytuacja
spowodowana jest brakami kadrowymi. Analizę oświadczeń majątkowych przekazał
Urząd Skarbowy w Miliczu, Rawiczu, Oleśnicy oraz Wrocław Śródmieście. W
wyniku przeprowadzenia analizy oświadczenia majątkowego w Urzędzie Skarbowym
w Oleśnicy stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniu Ewy Wójcik Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich tj. brak załącznika PIT-d. O
powyższych nieprawidłowościach pani Ewa Wójcik została niezwłocznie
powiadomiona w celu uzupełnienia braków i przekazania oświadczenia do ponownej
analizy. Pozostałe Urzędy Skarbowe nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.
Jednocześnie burmistrz poinformował, że swoje ostatnie oświadczenie majątkowe
złożył Wojewodzie Dolnośląskiemu na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Przewodniczący Jan Darowski powiedział, że roboczy porządek obrad sesji został
wyczerpany i zarządził dziesięciominutową przerwę.
Po dziesięciominutowej przerwie przewodniczący Darowski wznowił obrady i
przerzedło do realizacji uroczystej części porządku obrad.
Ad.12. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Darowski powiedział, że czas płynie i właśnie kończy się V
kadencja Rady Miejskiej. To już 20 rocznica odrodzonego wolnego samorządu. W
czerwcu tego roku odbyły się uroczyste obchody tejże rocznicy. Mijająca kadencja
była kolejną kadencją, która przyczyniła się do rozwoju demokracji lokalnej, rozwoju
gminy. Rada Miejska zbierała się 44 razy w ciągu tych czterech lat, głównie na
sesjach zwyczajnych ale nierzadko i na sesjach nadzwyczajnych. Uchwalono 422
uchwały w ciągu tej V kadencji. Skład Rady ulegał zmianie z powodu konieczność
rezygnacji wielu radnych, która wynikała z faktu iż nie można łączyć różnych
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stanowisk. Przede wszystkim z powodu objęcia funkcji vice burmistrza.
Przewodniczący powiedział, że jego zdaniem była to kadencja bardzo pracowita co
widać po rozwoju gminy. Przewodniczący Darowski podziękował wszystkim
radnym, niezależnie czy byli w koalicji czy opozycji bo często ich wnioski i uwagi
były bardzo cenne. Radni są przedstawicielami społeczności lokalnej wybieranymi w
drodze wolnych wyborów i rzeczą naturalna jest, że są różnice i pewne rozbieżności,
jednak te różnice i rozbieżność powinny służyć wzniosłym celom i rozwojowi.
Przewodniczący podziękował również burmistrzowi i jego zastępcom, naczelnikom
wydziałów, kierownikom jednostek organizacyjnych, komendantowi policji, straży
pożarnej i straży miejskiej, księżom.
Ad.13. Wystąpienie Burmistrza Gminy Trzebnica.
Burmistrz Długozima przy użyciu prezentacji multimedialnej przedstawił dorobek
czteroletniej kadencji. Największą inwestycją jest budowa basenu, której koszt
wyniósł około 42.000.000 zł, a 1/3 tej kwoty pochodzi z dotacji zewnętrznych.
Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec tego roku, a otwarcie w styczniu.
Zakończona została budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
Wybudowano Orlik 2012, z którego bardzo chętnie korzystają dzieci jak i młodzież, a
już niedługo zostanie poi raz kolejny uruchomione na tym terenie lodowisko.
Trzebnicki rynek został odnowiony, dzięki czemu coraz więcej imprez odbywa się
właśnie tam. W zeszłym roku po raz pierwszy odbył się sylwester na odnowionym
rynku, a w ślad za tym inne imprezy jak np. święto sadów. Jeszcze w tym miesiącu
ma zostać oddane nowe przedszkole. Sukcesywnie prowadzona jest polityka
wspierania uzdolnionych uczniów z terenu całej gminy. Zagospodarowany został
teren Parku Solidarności, dzięki czemu całe rodziny mogą tam miło spędzać czas.
Poprawiony został wizerunek całego miasta m. in. poprzez skwery, kwiaty i fontanny.
Bardzo ważną inwestycją jaka została zrealizowana była budowa łącznika ulic
Milickiej i Prusickiej. Dzięki wybudowaniu tego łącznika gmina mogła sprzedać
przyległe grunty za łączną cenę 6.000.000 zł. Gmina przejęła od Agencji Rynku
Rolnego teremy na ulicy Czereśniowej o powierzchni 12 hektarów. Powołana została
Straż Miejska. Przygotowana została nowa remiza w Marcinowie. W celu poprawy
bezpieczeństwa zainstalowana została sygnalizacja świetlna oraz ronda i wysepki na
głównych ulicach miasta. Sukcesywnie inwestowane są środki w oczyszczalnie
ścieków i kanalizacje. Zakończona została budowa składowiska odpadów w
Marcinowie, która rozpoczęli jeszcze poprzednicy. Inwestycje dotyczą też
infrastruktury drogowej na wsiach. Zostały zrobione drogi w Jaźwinach, Będkowie,
Biedaszkowie, Kuźniczysku, Szczytkowicach, Cerekwicy, Skoroszowie, Ujeźdźcu,
Masłowie, Raszowie, Koniowie, Blizocinie, Kobylicach, Księginicach, Ligocie,
Boleścinie. Łącznie wszystkich chodników wykonano 12000 metrów na terenach
wiejskich, w miejscowościach Komorowo, Ujeździec Wielki, Głuchów Górny,
Szczytkowice, Brzyków, Skarszyn. Zrobionych zostało także dużo ulic na terenie
miasta, są to ulice: Morelowa, Czereśniowa, Henryka Brodatego, Kryniczną,
Orzechową, Drzymały, Słoneczną, Polną, Leśną, Rynek, Krakowska, Grunwaldzka.
Ponadto zostało zrobionych wiele chodników oraz parkingów na terenie miasta.
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Systematycznie są też rozwijane tereny wiejskie poprzez budowę placów zabaw dla
dzieci, budowę świetlic wiejskich, jak również remonty świetlic, które już istnieją.
Przy współpracy z samorządem województwa i powiatu została uruchomiana kolej,
która już cieszy się ogromną popularnością. Budżet gminy bardzo wzrósł, a wydatki
inwestycyjne stanowią około 30%. Zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie
około 34%, a ustawa dopuszcza zadłużenie na poziomie 60%. W ciągu 4 ostatnich lat
uzyskało się pozyskać na inwestycje kwotę ponad 35 mln. zł. Święta Jadwiga została
ogłoszona patronka Trzebnicy. Został sprzedany grunt w Nowym Dworze o wartości
3.500.000 zł, na którym ma postać zakład zatrudniający docelowo 700 osób. Została
uruchomiona komunikacja miejska, która cieszy się duża popularnością. Na koniec
burmistrz podziękował za mijająca kadencję przede wszystkim radnym, bez których
wykonanie tych wszystkich zadań nie byłoby możliwe. Podziękował
przewodniczącemu Rady za dobrą współpracę, swoim zastępcą Jadwidze
Janiszewskiej i Adamowi Gubernatowi, naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego,
kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół i wszystkim
pracownikom urzędu. Burmistrz podziękował księżą, komendantom straży miejski,
straży pożarnej i policji. Burmistrz powiedział, że jako burmistrz czuje się spełniony i
jest zadowolony z pracy jaka została wykonana. Uważa, że jego program wyborczy
został spełniony w 99%.
Przewodniczący Darowski podziękował za wystąpienie i zapytał czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos?
Radny Paweł Wolski zaprezentował podsumowanie V kadencji w imieniu klubu
radnych Platformy Obywatelskiej. „Cztery lata temu zostaliśmy wybrani jako
reprezentanci mieszkańców naszego miasta i gminy na ich przedstawicieli w Radzie
Miejskiej. Wielu z Nas pełniło tę funkcję po raz pierwszyzn. Naszym hasłem
wyborczym były słowa: Trzebnica ponad podziałami. W myśli każdego z nas żyje
Trzebnica naszych marzeń, Trzebnica uczciwa, sprawiedliwa, zadbana. Chcemy być
z niej dumni […]. Myślę, że pokazaliśmy wszyscy przez cztery lata, że mimo
różnych poglądów, różnicy zdań mamy jeden wspólny cel: dobro naszego miasta i
jego mieszkańców. […] nasz cel jest wspólny zmieniać Trzebnicę tak by wszystkim
żyło się lepiej. Aby tak się jednak stało potrzebna była i jest zawsze merytoryczna
współpraca wszystkich Nas: burmistrza, radnych, urzędników. Patrząc po efekty tych
czterech lat możemy powiedzieć: to nam się udał. Z tego miejsca chciałbym w
imieniu kluby Platformy Obywatelskiej podziękować burmistrzowi Markowi
Długozimie za profesjonalne rządzenie gminą i osiągnięte sukcesy oraz ukazanie
jakim jest skutecznym i dobrym politykiem. Jego zastępcą pani Jadwidze
Janiszewskiej i Adamowi Gubernatowi za wspieranie burmistrza w pracy i pomocy w
realizacji zadań. Przewodniczącemu Rady Janowi Darowskiemu za bardzo dobre
prowadzenie sesji i niedopuszczenie do niemerytorycznych wystąpień, co wpływało
na to, że nasze sesje przebiegały profesjonalnie ale i kulturalnie co nie wszędzie jest
normą. Wszystkim radnym, wszystkich klubów Trzebnica 2000plus, PiS i PO gdyż
bez ich doświadczenia i wsparcie nie byłoby możliwe realizowanie tych wszystkich
naszych osiągnięć. Pracownikom biura Rady urzędu za bardzo dobre przygotowanie
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materiałów na obrady komisji i sesji. Dziękujemy również gościom, którzy często i
aktywnie uczestniczyli w obradach, dzięki czemu wiele spraw mogło być
natychmiast wyjaśniane. Przez te cztery lata każdy z nas mógł się wiele nauczyć.
Będzie to procentowało w naszej dalszej pracy na rzecz wspólnego dobra. Możemy
wszyscy być dumni z efektów naszej współpracy, każdy z nas wbudował swoją małą
cegiełkę w to udało się wspólnie zbudować. Pamiętajmy, że radnym,
przewodniczącym komisji, osobą funkcyjną się bywa, natomiast człowiekiem jest się
zawsze”.
Przewodniczący Darowski podziękował za wystąpienie radnego Pawła Wolskiego i
poprosił o zabranie głosu radnego Czesława Czternastka.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że jak widać z prezentacji miniona kadencja
była bardzo owocna dla gminy Trzebnica. Była ona owocna dzięki wielkiej
determinacji i zaangażowaniu burmistrza w te wszystkie działania. Radni starali się
na tyle ile wiedza i doświadczenie im pozwalało wspierać burmistrza. Jeśli chodzi o
realizacje programu wybiorczych można się trochę spierać. Programy te cztery lata
temu były bardzo podobne, niemniej jednak najszerszy zaprezentował burmistrz.
Natomiast bardzo wiele elementów z programu burmistrza i Platformy Obywatelskiej
było również w programie Trzebnicy 2000plus. Stad w pierwszej części kadencji
mimo, że Trzebnica 2000plus została skierowana do opozycji popierała burmistrza,
mimo niezrozumienia klubów koalicyjnych dlaczego opozycja daje to poparcie.
Radny Czternastek zauważył, że właśnie na tym polega różnica działania w
samorządzie, że nie dlatego się popiera kogoś że się jest w opozycji czy w koalicji
tylko dlatego, że merytorycznie realizuje program, który jest również programem
danego ugrupowania mimo, ze ono zostało skierowane do opozycji. W połowie
kadencji Trzebnica 2000plus stała się jeszcze bardziej wspierającym burmistrza
ugrupowaniem. Radny odczytał niektóre pozycje z biuletynu wyborczego Trzebnicy
2000plus sprzed 4 lat:
- doprowadzimy do wybudowania małej obwodnicy łączącej drogi krajowe nr 5 i 15
- wybudujemy centrum sportowe przy ul. Oleśnickiej dostępne dla wszystkich
mieszkańców
- wybudujemy oczyszczalnie ścieków w Skarszynie i Ujeźdźcu Wielkim
- zlikwidujemy bariery architektoniczne uniemożliwiające osobą niepełnosprawnym
korzystanie z urzędu
być realizowane wspólnie z powiatem, a mianowicie budowy hali widowiskowo –
sportowej przy szkole Podstawowej nr 3 i Powiatowym Zespole Szkół nr 1. To się nie
udało ale jest hala sportowa przy szkole podstawowej nr 3 dlatego to zadanie również
było popierane przez nasz klub.
- wyposażymy skrzyżowanie ulicy Milickiej, Prusickiej, Daszyńskiego oraz
Bochenka w system sygnalizacji świetlanej
Dlatego naszemu klubowi było bardzo łatwo wspierać burmistrza Długozimę w tych
działaniach. Radny Czternastek ocenił prace radnych z trzech różnych ugrupowań
jako bardzo owocna mimo, iż często się często różnili. Tylko spór merytoryczny
rodzi dobre efekty. Radny przypomniał rok 2007 kiedy zostawiony został bardzo
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dobry budżet. Gmina Trzebnica tak bardzo skorzystała na środkach regionalnego
programu operacyjnego na inwestycje dlatego, że mogła zaciągać zobowiązania,
zadłużać gminę, emitować obligacje właśnie pod te zadania inwestycyjne ale dlatego,
że w 2006 roku gmina miała 10% zadłużenie i nadwyżką budżetową w wysokości
ponad miliona złotych. Na zakończenie radny czternastek podziękował wszystkim
radnym, szczególnie przewodniczącemu kluby radnych Platformy Obywatelskiej
Pawłowi Czapli za owocną współpracę dwóch klubów od połowy kadencji.
Serdecznie podziękował panią z biura Rady, przewodniczącemu Rady za współpracę.
Największe podziękowania skierowane zostały do burmistrza Długozimy. Radny
podziękował naczelnikom wydziałów i pracownikom urzędu za dobrą współpracę.
Przewodniczący Darowski podziękował za wystąpienie radnemu Czternastkowi i
poprosił o zabranie głosu przez radnego Mirosława Marca.
Radny Marzec w imieniu rodzin, dla których była ostatnio przeprowadzona zbiórka
pieniędzy, w związku ze spaleniem się ich mieszkań, złożył podziękował. Radny
powiedział, że przekazał obu tym rodziną 1560 zł. Ponadto radny serdecznie
podziękował za podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Zaułek Kupiecki”.
Po tym wystąpieniu przewodniczący Rady oddał głos radnemu Januszowi
Szydłowskiemu.
Radny Szydłowski w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że
najlepszą ocenę pracy radnych wystawią mieszkańcy naszej gminy. Mieszkańcy
gminy widzą jakie zmiany zaszły i oni potrafią najlepiej ocenić tę pracę. Spór czy to
jest program Platformy Obywatelskiej czy to jest program Trzebnicy 2000plus czy
Prawa i Sprawiedliwości nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Trzebnica
się zmienia i jak ta zmiana zostanie odebrana przez przeciętnego mieszkańca naszej
gminy. Radny Szydłowskie podziękował za tak owocną pracę mimo, że czasami
zdania były bardzo rozbieżne. Ten sposób realizacji zadanie nie jest do końca zgodny
z punktem widzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości jednak mimo wszystko radny
jeszcze raz podziękował wszystkim.
Ad.14. Wręczenie podziękowań oraz upominków radnym.
Przewodniczący wraz z burmistrzem kolejno złożyli podziękowania i upominki
radnym oraz zastępca burmistrza. Następnie podziękowania zostały złożone
skarbnikowi, naczelnikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, komendantowi
policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz pracownikom biura Rady.
Podziękowanie zostały złożone również księżom.
Ad.15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w sesji i słowami „zamykam XLIV
nadzwyczajną – uroczystą sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia
o godz. 13:40.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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