Protokół nr XXXII/2018
z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 26 marca 2018 r.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska otworzyła XXXII Sesję Rady Gminy w
Trzebiechowie. Przywitała Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników
Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to
quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie
ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2
Pani Przewodnicząca przystąpiła do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad po
zmianach został przyjęty głosami 14 radnych (doszedł radny Sobczak) i przedstawia się
następująco.
1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
4. Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Trzebiechów.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za rok 2017.
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z
realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2017.
9. Sprawozdanie

z

działalności

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2017.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy Trzebiechów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczana
dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców
w tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Trzebiechów w
ramach pomocy de minimis.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

terenów

położonych

w

miejscowości

Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na
rok 2018.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Trzebiechowie na rok 2018.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
25. Wnioski i interpelacje radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
29. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Ad. 3 Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
Głos zabrał Pan Mariusz Wójcik. Przedstawił zgromadzonym dokładnie strukturę
organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, problemy jakie występują w czasie służby. Po
braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4 Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Gminy Trzebiechów.
Kierownik Posterunku Policji w Trzebiechowie Pan Leszek Kurylczyk przedstawił
wykroczenia występujące na terenie gminy. Radny Rafał Ćwiertniewicz zapytał czy
planowane jest zwiększanie etatów. W odpowiedzi Komendant Posterunku Policji oznajmił,
że na chwilę obecną najważniejsza jest organizacja etatów, ale wymaga to czasu.
Ad. 5 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
06.01.2017 uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym w Swarzynicach.
17.01.2018 w Auli szkoły brałam udział w spotkaniu noworocznym, które odbyło się z
mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi.
23.01.2018 uczestniczyłam w spotkanie w sprawie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy
Trzebiechów. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017- 2023.

W dniu 19 lutego 2018 r. na przejściu dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Trzebiechowie
odbyła się trzecia pikieta w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 278. Ponownie pod
hasłami: „Żądamy remontu drogi 278”, w której brałam udział.
13.02.2018 odbyło się drugie spotkanie w sprawie rewitalizacji, w którym uczestniczyłam.
24.02.2018 brałam udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej, na
którym strażacy dzielili się swoimi osiągnięciami.
Od 26.02.2017 do 02.03.2017 odbywały się zebrania wiejskie w świetlicach sołeckich.
Uczestniczyłam w zebraniach 26.02.2018 Mieszkowo Gębice i Swarzynice, 27.02 Borek,
Ostrzyce, 28.02.2018 w Trzebiechowie.
22.03.2018 odbyła się Komisja Budżetu, na której omawiany był aktualny budżet i uchwały
przygotowane na najbliższą sesję. W tym dniu zebrała się również komisja oświaty, kultury i
sportu, na którą zaproszeni zostali dyrektor TOK i za-ca Gminnego Klubu Sportowego
PIAST-PARKOWIA.
23.03.2018 Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę pani Anny Ł. przeciwko Kierownikowi
GOPS, panu Krzysztofowi Marcinkowi, brałam w niej udział.
Ad. 6 Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym
1. W dniu 20 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym przy choince w Domu
Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w tym samym dniu w godzinach popołudniowych w
spotkaniu opłatkowym w naszej Szkole.
2. W dniu 4 stycznia 2018r. uczestniczyłam w obchodach 100 -lecia urodzin Pana Albina
Parona w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
3. W dniu 6 stycznia 2018r. uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym w Swarzynicach.
4. W dniu 12 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym w Kargowej.
5. W dniu 13 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworoczne -urodzinowe Schenkendobern
u Burmistrza Petera Jeschke.
6. W dniu 14 stycznia zbierałam razem z moim zastępcą datki dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

7. W dniu 15 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym u Pana Wojewody
Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
8. W dniu 16 stycznia razem z Dyrektorem TOK uczestniczyliśmy w spotkaniu związanym z
organizacją Święta Indyka, w tym roku impreza odbędzie się 14 lipca 2018 r.
9. W dniu 17 stycznia odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Serdecznie dziękuję Paniom z
KGW Swarzynice za przepyszne przekąski a młodzieży i Dyrekcji Szkoły, Panu Przemkowi
Puchalskiemu za przepiękny koncert.
10. W dniu 16 stycznia w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania
kryzysowego, poświęcone zabezpieczeniu Gmin przed zagrożeniem powodziowym.
11. W dniu 18 stycznia razem z urbanista P. Niemcem byliśmy na rozmowie u Wojewody
Lubuskiego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.
12. W dniu 19 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym w Sulechowie.
13. 24 stycznia odbyła się Sesja nadzwyczajna.
14. W dniu 25 stycznia odbyła się narada w Urzędzie Marszałkowskim, środki unijne.
15. W dniu 27 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym w Podlegórzu.
16. W dniu 31 stycznia na zaproszenie Burmistrza Kargowej uczestniczyłam w wizycie Pana
Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Kargowej.
17. W dniu 1 lutego byliśmy ( Zastępca, Dyrektor TOK) u naszych partnerów w Niemczech.
Rozmowy dotyczące wspólnego wniosku z EWT.
18. W dniu 2 lutego byliśmy z 15 paniami na badaniach cytologicznych a 12 dziewczynek
zostało zaszczepionych przeciwko rakowi szyjki macicy.
19. W dniu 2 lutego uczestniczyłam w konferencji poświęconej współpracy transgranicznej,
konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski.
20. W dniu 9 lutego uczestniczyłam w naradzie rocznej Komendy Miejskiej Policji w
Zielonej Górze.
21. W dniu 10 lutego uczestniczyłam w otwarciu pomnika Powstańców Wielkopolskich w
Kargowej i Wielichowie.
22. W dniu 13 lutego w Przytocznej odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa
Lubuskiego, w którym wzięłam udział.
23. W dniu 16 lutego i 2 marca odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania dotyczące
omówienia sytuacji z e złożonymi wnioskami.

24. W dniu 19 lutego 2018r. odbyła się kolejna pikieta w sprawie remontu drogi
wojewódzkiej 278.
25. W okresie międzysesyjnym przystąpiliśmy do opracowania Programu Rewitalizacji na
kwotę 55 800 zł (środki unijne) na Partycypacji (planowanie przestrzennej tez ok.44 980 zł
również środki unijne.
26. W dniach od 26 lutego 2018 do 2 marca 2018 odbyły się zebrania wiejskie.
27. Odbył się przetarg na budowę placu rekreacyjnego Swarzynice, budowa Altany oraz grilla
jako modernizację terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice został wyłoniony PHU MARKPOL D. Hutor z Trzebiechowa na kwotę 146 500 zł, na Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 Auto Złom ze Świniar Starych na
kwotę 8393,63.
28. 5 marca 2018r. spotkaliśmy się z Peterem Jeschke w sprawie wspólnego wniosku z EWT.
29. W dniu 6 marca byłam na spotkaniu z Dyrektorem NFZ w Zielonej Górze.
30. Dyrektor TOK przygotował świetny występ z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury.
31. W dniu 9 marca podpisaliśmy umowy na budowę kanalizacji, rozbudowę oczyszczalni,
rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Prace
dotyczące rozbudowy kanalizacji już się rozpoczęły.
32. W dniu 13 marca podpisałyśmy z Panią Skarbnik umowę na budowę ul. Trojaków w
Trzebiechowie z Wojewodą Lubuskim 0,241 m na kwotę 435 968 zł (otrzymamy 50 %
dofinansowania).
33. W dniach 15-16 marca odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, w którym wzięłam
udział.
34. Gmina Trzebiechów wzięła udział Konkursie Gazety Lubuskiej „Gmina na 6”. W dniu 21
marca przedstawialiśmy naszą prezentację razem z Dyrektorem TOK.
35. W dniu 23 marca odbyło się posiedzenie Gminnej Spółki Melioracyjnej.
36. Rozmawiałam z Prezesem EWE w sprawie wejścia EWE do Gminy z budową nitki
gazowej, 6 kwietnia - Zarząd EWE podejmie decyzję do 15 kwietnia 2018r.
37. W okresie międzysesyjnym Firma BOMADEK przywiozła nam 12 ton żywności.
Pracownicy GOPS , żywność podzielili. Wielkie podziękowania.
38. Wywiezione śmieci przez KOWR w Zielonej Górze na swoją działkę (przy parku).
Ad. 7 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego za rok 2017.
Głos zabrała Pani Wójt omawiając punkty sprawozdania. Po braku pytań Pani
Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 8 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w

Trzebiechowie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2017.
Głos zajął Kierownik GOPS, Krzysztof Marcinek. Poprzez realizację Gminnego
Programu Wspierania Rodziny widoczna jest poprawa i wzrost jakości w zakresie
funkcjonowania rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Na terenie Gminy następuje
tendencja wzrostowa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz wzrost społeczeństwa
na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny
Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2017.
Głos w sprawie sprawozdania zabrał Kierownik GOPS, Krzysztof Marcinek. W roku
2017 otwarto punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przeprowadzono akcję
profilaktyczno–edukacyjną

„odpowiedzialna

sprzedaż

napojów

alkoholowych”.

Zorganizowano dwa wyjazdy młodzieży na oddziały terapii uzależnień, przeprowadzono
rozmowy motywacyjno-interwencyjne.
Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. 10 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
Sprawozdanie omówił Sekretarz Gminy Pan Zenon Rychły. Projekt programu
współpracy został poddany konsultacjom, nie było do niego uwag. Do Programu zgłosiły się
dwie organizacje pozarządowe.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Podziału gminy na okręgi wyborcze
dokonano na podstawie ilości mieszkańców gminy Trzebiechów.
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowani jawnym
uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXXII/200/2018.

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia
okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Starosta Zielonogórski zwrócił się do Rady
Gminy w Trzebiechowie o wyrażenie opinii w sprawie połączenia gmin Babimost, Bojadła,
Kargowa i Trzebiechów w jeden okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu
Zielonogórskiego.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/201/2018.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa Kulik. Po stronie dochodów wprowadzono darowiznę
na rzecz Gminy Trzebiechów. Zwiększyły się dochody subwencji oświatowej. Natomiast
wydatki zwiększono z powodu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz
zwiększenia środków na realizację projektu szkolnego „Nabieramy cyfrowej mocy”.
Autopoprawka do uchwały została przyjęta 13 głosami „za” ponieważ podczas głosowania
nie było na sali radnego Daniela Wiktorowicza.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Uchwale
nadano Nr XXXII/202/2018.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2030.
Głos zabrała Pani Skarbnik, przedkładając radnym autopoprawkę do projektu.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, mówiąc, że komisja nie ma uwag
do pożyczki a na posiedzeniu komisji dnia 22 marca projekty uchwał zostały omówione przez
Panią Skarbnik Gminy. Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/203/2018.
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze.
Głos w sprawie uchwały zabrała Skarbnik Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy
zadała zapytała ile wynosi oprocentowanie w skali roku. W odpowiedzi Pani Skarbnik
powiedziała, że ok 2 % na rok.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/204/2018.

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów.
Głos w sprawie projektu uchwały zabrała Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy
Trzebiechów. Zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze planowane jest na finansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy Trzebiechów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”.
Po przedstawieniu projektu uchwały Pani Anna Dunajska, Przewodnicząca Rady Gminy
zapytała, ile wynosi oprocentowanie w skali roku. W odpowiedzi Pani Skarbnik oznajmiła, że
oprocentowanie wynosi ok 2% na rok. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca
przeszła do głosowania.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/205/2018.
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i
rozliczana dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa Kulik. Dokonuje się zmian załącznika 1 i 2 w
związku ze stwierdzeniem nieważności przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/206/2018.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
przedsiębiorców w tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Trzebiechów w ramach pomocy de minimis.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa Kulik. Głównym założeniem podjęcia tej uchwały
jest zwiększenie atrakcyjności Gminy Trzebiechów pod względem inwestycyjnym oraz
stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr

XXXII/207/2018.

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

terenów

położonych

w

miejscowości

Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja.
Głos zabrał Sekretarz Gminy. Podjęcie uchwały konieczne jest ze względu na
stworzenie możliwości dla rozwoju terenów w rejonie ulicy 3- go Maja funkcji usługowej
zgodnie z obowiązującą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebiechów.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/208/2018.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
Głos w sprawie projektu zabrała Pani Wójt, omawiając projekt uchwały. Gmina
Trzebiechów jest realizatorem zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/209/2018.
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w
Trzebiechowie na rok 2018.
Po braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/211/2018.
Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Trzebiechowie na rok 2018.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Paweł Dąbrowski, omawiając
zadania, jakie komisja ma w planach realizować w roku 2018.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/212/2018.
Ad. 23 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Głos zabrał radny Paweł Dąbrowski. 15 lutego 2018 r. Pani Anna Ł. złożyła skargę na

nieodpowiednie zachowanie kierownika GOPS w Trzebiechowie. Komisja Rewizyjna
zwołała posiedzenie, na które zaprosiła Kierownika GOPS.
23 marca br. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie po zapoznaniu się ze skargą zwołała
posiedzenie, na które zaprosiła Pana Krzysztofa Marcinka, kierownika GOPS. Po
wysłuchaniu wyjaśnień stwierdzono niezasadność skargi. Faktem jest błąd kierownika, iż w
odpowiednim czasie nie poinformował właściwego pracownika, który odbiera składane
wnioski o otrzymanym w dniu 23.01.2018 r. pisma nr PS-VII.9901.3.2018.ESow od
Wojewody Lubuskiego o potrzebnych do wniosku dodatkowych dokumentach. Jednakże w
odpowiednim momencie podjęto próbę sprostowania w formie telefonicznej informując
zainteresowaną o potrzebie złożenia dodatkowych dokumentów. Odnosząc się do wniosku ze
skargi o sprostowanie wpisu o braku złożenia dodatkowych dokumentów Komisja uważa, że
jest to również niezasadne a ich brak wynika z braku współpracy ze strony skarżącej. W
kwestii niekompetencji i niewłaściwego zachowania kierownika GOPS Komisja nie podjęła
stanowiska, ponieważ trudno jest odnieść się do zdarzenia, jakie miało miejsce mając „słowo
przeciw słowu”. Głos zabrał Pan Ćwiertniewicz pytając czy na komisję zaproszona była
również Pani Anna Ł.. W odpowiedzi Pan Dąbrowski oznajmił, że Komisja nie widziała
takiej potrzeby.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/210/2018.
Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Zenon Rychły. Granice i ilość obwodów są tak
usytuowane, aby umożliwić mieszkańcom poszczególnych miejscowości jak najłatwiejszy
dojazd do przydzielonych im obwodów.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr
XXXII/213/2018.
Ad. 25 Wnioski i interpelacje radnych.
Brak
Ad. 26 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
Brak
Ad. 27 Wolne wnioski i zapytania.

Brak
Ad. 28 Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
Protokół został przyjęty bez uwag.
Ad. 29 Przyjęcie protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Protokół został przyjęty bez uwag.
Ad. 30 Sprawy różne.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w
gminie. Pani Wójt odpowiedziała, że zadanie to należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Radny Rafał Ćwiertniewicz zabrał głos w sprawie ubytków, jakie występując na drodze
powiatowej.
Sołtys wsi Gębice Pan Zenon Małowski zabrał głos w sprawie wywozu nieczystości na pola.
Ad. 31 Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
O godzinie 13:20 Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XXXII Sesję Rady Gminy
w Trzebiechowie.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Kramska Anna Dunajska

