Protokół nr 27/2014
z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 29 stycznia 2014r.
w świetlicy TOK w Trzebiechowie
Ad.1.
Krzysztof Okińczyc, Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie godz. 12-tej otworzył
XXVII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie witając wszystkich zgromadzonych w szczególności,
Państwa Radnych,Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, pana Ryszarda Górnickiego
w-ce Starostę Zielonogórskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli
Ochotniczej Straży Pożarnej i sołtysów.
Zgodnie z listą obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 13 radnych, na ogólny
stan radnych 14, 1 radny nieobecny usprawiedliwiony Mirosław Ćwirko.
Uchwały Rady podejmowane na XXVII sesji Rady Gminy w Trzebiechowie będą prawomocne.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc zaproponował aby w pkt 13
wprowadzić projektu uchwały w sprawie oświadczenia Rady Gminy w Trzebiechowie do
Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku oraz pkt 14
wprowadzić projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
Czy są uwagi do wprowadzonych zmian porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad
przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”. Pozostałe punkty porządku obrad przesuwają się
proporcjonalnie.
W związku z tym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej łączenia Powiatu
Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w Trzebiechowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania "
na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia
w zakresie dożywiania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie
Gminy Trzebiechów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróźniania
zbiorników bezodpływowych.
13. Projekt uchwały w sprawie oświadczenia Rady Gminy w Trzebiechowie do Dokumentu
Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.
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14. Projekt Uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
15. Informacja realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2013.
17. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy.
18. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy z dnia 19.12.2013r.
19. Wnioski i interpelacje.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu panu Wicestaroście Zielonogórskiemu
Ryszardowi Górnickiemu, który przedstawił zagadnienia połączenia Powiatu Zielonogórskiego z
miastem na prawach powiatu Zielona Góra. Obecna sytuacja powoduje dublowanie pewnych
struktur i zamierzeń co przysparza regionowi wiele napięć i podwyższa koszty działalności
publicznej. W przypadku połączenia powiatu z miastem Zielona Góra większość zadań
zostanie przejęta przez Powiat Zielonogórski, co pozwoli na oszczędności finansowe, które można
przeznaczyć na potrzeby mieszkańców.
Jeżeli nastąpi połączenie powiatu grodzkiego z powiatem ziemski jest możliwość pozyskania
premii ministralnej w wysokości 100 mln.zł. tj. 25 mln. rocznie przez okres 5 lat, które można
przeznaczyć na infrastrukturę drogową. Otrzymaliśmy już pozytywne opinie z gmin: Nowogród,
Czerwieńsk, Kargowa, Bojadła.
Wicestarosta zwrócił się z prośba o pozytywną w tej sprawie opinię.
Dyskusja:
− Przewodniczący RG: pan prezydent Zielonej Góry od 2 lat prowadził kampanię, czy
starostwo również spotykało się w tej sprawie z przedstawicielami gminnymi?
Wicestarosta: tak, spotykaliśmy się, przeprowadzano rozmowy z mieszkańcami gminy,
opinie były przeciwne połączeniu gminy.
W jakim terminie może być referendum?
Wicestarosta : referendum nie może odbyć się w terminie wyborów samorządowych, może być
przeprowadzone w roku 2014 lecz połączenie powiatu może nastąpić z dniem 1 stycznia 2015r.
− Radny Żurawiecki : w przypadku pozytywnej opinii, środki finansowe będą przeznaczone
na cele infrastruktury?
Wice starosta: jeżeli będą środki finansowe, będą prowadzone prace naprawcze dróg, chodników.
Gmina Zielona Góra jest najbogatszą gmina w województwie lubuskim, jej połączenie było by
korzyścią dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego.
Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego nad projektem uchwały, który
przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXVII/194/2014.
Pan Wicestarosta Ryszard Górnicki podziękował za pozytywnie przyjęcie opinii.
Przewodniczący RG: jesteśmy zaniepokojeni, że na terenie naszej gminy było bardzo mało
inwestycji. Proszę o pomoc w budowie chodnika we wsi Ostrzyce.
Pan Wicestarosta zaplanowane jest 100 mln zł na infrastrukturę drogową, jeżeli wpływy się
zrealizują. Wówczas będziemy partycypować w wykonaniu chodnika w wysokości 50% kosztów.
Wójt Gminy pan Stanisław Drobek: na dzień dzisiejszy myślę o „schetynówce” i mam nadzieję,
że zadanie będzie realizowane. Następnym zadaniem jest chodnik iścieżka rowerowa w stronę
Swarzynic oraz chodnik w Ostrzycach.
Wicestarosta; jeżeli dojdzie do połączenia,wówczas rozpoczną się rozmowy na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc zaproponował o godz. 1240 5 minutową
przerwę. Obrady wznowiono o godz. 1245 .
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Ad. 4.
−
−

−
−

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
5.01. uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z seniorami wsi Swarzynice,
11.01. wraz w Wójtem Gminy, dyrektorem TOK zorganizowaliśmy koncert poświęcony
tematyce bożonarodzeniowej. Wystąpił chór Cantabille, Trzebiechowianie oraz koncert
organowy w wykonaniu pana Tatarynowicza. Po koncercie pan Wójt zaprosił wszystkich
wykonawców i słuchaczy do świetlicy wiejskiej w Podlegórzu na poczęstunek. Frekwencja
była zadowalająca.
28.01. uczestniczyłem w posiedzeniu komisji budżetu i finansów,
co środę pełnię dyżur w biurze rady.

Ad. 5.
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Wójt Gminy pan Stanisław Drobek przedstawił wykonane zadania w okresie
międzysesyjnym:
finalizujemy budowę ścieżki rowerowej Trzebiechów – Swarzynice.
I etap prac to opracowanie dokumentacji, w miesiącu lutym będziemy składać wniosek do
LGD pomiędzy Odrą a Bobrem o otrzymanie środków finansowych. Zostały
przeprowadzone rozmowy z rolnikami w sprawie wykupu gruntów przez które będzie
przebiegać ścieżka rowerowa.
Przewidywany termin zakończenia robót to wrzesień 2014r.
Wpisano na hipotekę firmy ALKON zobowiązanie podatkowe oraz karę w wysokości 3,6
mln. zł za nieprawną wycinkę drzew.
Uzupełniono dokumentację sporu z Nadleśnictwem Sulechów w sprawie podatku od
nieruchomości przez które przebiegają linie elektryczne i przekazano ją do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Otrzymałem 4 miejsca na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych,
natomiast wnioskowałem na 3 osoby jako stażyści otrzymałem 1 miejsce.
Trwają zaawansowane prace na budowie świetlicy wiejskiej w Swarzynicach wykonanie
robót około 30%, zabezpieczono pokrycie dachu folią i łatami.
Zarejestrowano dwa komitety wyborcze do wyborów uzupełniających do Rady Gminy
obwód Trzebiechów.
Został zaakceptowany wniosek na budowę kanalizacji w Trzebiechowie na kwotę 1.700
tys.zł.
Koszt zniszczeń dzwonnicy po huraganie Xawery w Swarzynicach szacuje się na kwotę 30
tyś.zł, będzie przeprowadzony przetarg na wykonanie robót budowlanych, złożony został
wniosek do Urzędu Marszałkowskiegio jako że jest to zabytek.
Przyznano koncesję na wywóz nieczystości ciekłych dla panów Sołtys Przemysław i
Cepowski Tomasz.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc omówił zasady i przebieg wyboru
wiceprzewodniczącego Rady, które będą przebiegać w sposób tajny. Poprosił o wytypowanie
kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Do komisji na ochotnika zgłosili się następujący radni: Przemysław Żurawiecki, Marek Bielewicz,
Ryszard Śliwiński. Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Radni przyjęli
zgłoszone kandydatury jednogłośnie 13 głosami „za”.
Po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej jej przewodniczącym został Przemysław Żurawiecki.
Przewodniczący RG poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady.
− Radny Żurawiecki: zgłaszam kandydaturę radnego Zdzisława Sakowicza uzasadniając, iż
radny Sakowicz pełnił funkcję przewodniczącego RG i jest godny tej funkcji. Radny wyraził
zgodę na kandydowanie.
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− Radny Marek Bielewicz: zgłosił kandydaturę radnego Rafała Ćwiertniewicza, który również
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
− Przewodniczący Rady zapytał się czy są jeszcze zgłoszenia kandydatur. Nie widzę.
Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie wyboru na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Po rozdaniu kart do głosowania radni wrzucili je do przygotowanej urny.
Po zliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Przemysław Żurawiecki odczytał
protokół komisji i tak: radny Zdzisław Sakowicz zdobył - 4 głosy, natomiast radny Ćwiertniewicz
Rafał - 7 głosów.
W związku z tym wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Trzebiechowie został radny
Rafał Ćwiertniewicz.
− Radny Rafał Ćwiertniewicz podziękował radnym za wybór i zaufanie.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wyboru i przystąpił do głosowania nad uchwałą
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie.
W wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
oraz nadano uchwale Nr XXVII/195/2014.
Ad. 7.
Pani Skarbnik Gminy Ewa Kulik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014.
Nad projektem uchwały pracowała Komisji Budżetu i Finansów, która nie ma zastrzeżeń do
przedłożonego projektu uchwały.
Dyskusji nie podjęto i przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami ”za” i nadano jej Nr XXVII/196/2014.
Ad. 8.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie pan Krzysztof
Marcinek przedstawił zagadnienia związane z programem dożywiania w gminie na lata 2014- 2020.
Ujęte w porządku obrad 3 projekty uchwał są ze sobą powiązane, a dotyczą przyznania pomocy
w zakresie dożywiania. Dożywianiem objęte są dzieci oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
finansowej. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150%. Środki finansowe
otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego, gmina jest zobowiązane do zabezpieczenia co najmniej
w wysokości 20% kosztów.
− Radna Staszak: czy na terenie gminy będą objęte dożywianiem inne dzieci i dorośli?
Marcinek: gdy nie ma formy dożywiania, podopieczny może skorzystać z zasiłków celowych.
Czy w dożywianiu ujęte są wszystkie dzieci? Marcinek: nie, tylko te których rodziny spełniają
kryterium dochodowe.
Czy dotyczy to też dorosłych? Marcinek: tak.
− Radny Żurawiecki: wzrost do 150% kryterium to jaka tp kwota?
Marcinek: kryterium na 1 osobę to kwota 813,00 zł,
kryterium na rodzinę to kwota 684,00 zł.
− Radny Ćwiertniewicz: czy jest to kontynuacja zadań? Marcinek: tak.
− Radna Staszak: czy dzieci mogą np. otrzymać zupę gdy w rodzinie jest przekroczony
dochód?
Marcinek: jeżeli dochód jest przekroczony nie ma takiej możliwości.
− Wójt Gminy: czy dotyczy to studentów?
Marcinek : uczniów szkól średnich oczywiście, trudno powiedzieć mi cokolwiek o studentach.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie programu
osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014 – 2020.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami”za” i nadano jej
Nr XXVII/197/2014.
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Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy czy są pytania do projektu uchwały w sprawie podwyższania
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania jawnego.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano Nr XXVII/198/2014.
Ad.10.
Przewodniczący Rady Gminy: nie widzę pytań dotyczących projektu uchwały w sprawie
zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania. Nie widzę pytań.
Przystępujemy do głosowania jawnego. Uchwałę przyjęto 13 głosami „za” i nadano jej
Nr XXVII/199/2014.
Przewodniczący RG o godz. 13 45 ogłosił 15 min przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 14-tej.
Ad. 11.
Sekretarz Gminy pan Zenon Rychły przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od
Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
Przystanki komunikacyjne zlokalizowane są w granicach administracyjnych w pasach dróg
powiatowych, gmina utrzymuje je we własnym zakresie (tj. utrzymanie czystości, drobne naprawy)
Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu
Zielonogórskiego a Wójtem Gminy Trzebiechów.
− Radny Mackojć: czy będą z tego tytułu dotacje z powiatu?
Wójt Gminy: nie, gdyż będziemy zarządcą.
− Radny Ćwiertniewicz: czy gmina będzie zajmować się utrzymywaniem przystanków?
Rychły: zawarte porozumienie umożliwi nam sfinalizowanie wszelkich dokonywanych
napraw i utrzymania porządku wokół przystanków komunikacyjnych.
Po dyskusji przystąpiono do jawnego głosowania nad przedłożonym projektem uchwały.
Uchwalę przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXVII/200/2014.
Ad.12
Inspektor ds gospodarowania odpadami komunalnymi pan Waldemar Łukomski przedstawił
projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych.
Taka uchwała była podjęta przez Państwa Radnych w roku 2012 lecz z uwagi na to, iż stawki opłat
za usługi winny być wyrażone w jednostkach pieniężnych z uwzględnieniem podatku VAT należy
podjąć nową uchwalę.
Opłaty nie są zmienione i obowiązują w takiej wysokości jak były w poprzedniej uchwale.
Przewodniczący RG: czy są pytania?
− Radny Mackojć: jak przedstawia się to w innych gminach?
Łukomski: nie jestem zorientowany.
− Wójt Gminy: na terenie gminy rozpoczęli działalność dwaj przedsiębiorcy, którzy będą
odbierać nieczystości płynne to: pan Cepowski Tomasz i Przemysław Sołtys.
− Radny Ćwiertniewicz: czy można skalkulować cenę beczki?
Dyrektor ZGK pan Paweł Mendaluk: ZGK posiada najniższą cenę wywozu nieczystości płynnych
tj. 14 zł za 1 m3.
Przewodniczący RG: nie widzę chętnych w dyskusji. Proszę o glosowanie jawne nad przedstawioną
uchwałą.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXVII/201/2014.
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Ad. 13.
Sekretarz Gminy pan Zenon Rychły przedstawił projekt uchwały w sprawie oświadczenia
Rady Gminy w Trzebiechowie do Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
do 2020 roku.
Do Wójta Gminy wpłynęło pismo Prezydenta Nowej Soli z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
prac remontowych i modernizacyjnych zabudowy regulacyjnej oraz dostosowanie odcinka rzeki
Odry do swobodnego jej przepływu. Chciałbym dodać że zostały zmniejszone koszty inwestycyjne
z 509 do 95 mln.zł drastyczne obniżenie planowanej kwoty nie daje perspektyw rozwoju turystyki
wodnej, a także wpłynie to na zagrożenie powodziowe.
− Radna Staszak: czy wzór uchwały został przesłany przez Gminę Nowa Sól?
Rychły: tak.
− Przewodniczący RG: przedsięwzięcie to nie obciąża naszego budżetu.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosownia nad uchwałą w sposób jawny.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami „ za” i nadano Nr XXVII/202/2014.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc przedstawił projekt uchwały w
sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
Po analizie wynagrodzenia pracowników oświaty proponuję podjęcie niniejszej uchwały.
Wynagrodzenia Wójta Gminy było uchwalone w 2010r. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem
obecnym, a proponowanym wynosi około 1.300,00 zł miesięcznie (brutto).
− Radna Staszak: czy pracownicy gminy mieli podwyższane wynagrodzenie?
Skarbnik Gminy Ewa Kulik: tak w miesiącu grudniu 2013r. w wysokości 3%.
− Radny Mackojć: jestem za podwyższeniem wynagrodzenia dla pana Wójta Gminy.
− Przewodniczący RG: czy są inne propozycje. Nie widzę.
Więc przystępujemy do głosowania jawnego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za” i
nadano jej Nr XXVII/203/2014.
Ad. 15.
Inspektor Waldemar Łukomski przedłożył informację dotyczącą realizacji ustawy
o utrzymaniu i porządku w gminie.
Dochody w roku 2013 wyniosły 137.564,60 zł
wydatki
135.886,23 zł
różnica
1.678,37 zł
Stan zadłużenia 129 osób na kwotę 9.035,- zł, na dzień 20.01.2014r. został uregulowany,
natomiast nie dokonało wpłaty 29 rodzin na kwotę 6.000,- zł.
PSZOK obecnie jest w trakcie remontu, planuje się zakończenie na koniec miesiąca marca br.
- Radny Mackojć: proszę zabrać fotel ze śmietnika w Głuchowie i przewieść go na PSZOK.
- Radny Żurawiecki: jak wygląda segregacja na naszej gminie?
Łukomski: nie mamy problemu z segregacją odpadów.
- Radna Waszkowiak: mieszkanka Swarzynic napełniła worki popiołem, nie zostały zabrane przez
firmę.
Łukomski: jeżeli były w kuble powinny być zabrane, w workach – nie.
- Przewodniczący RG: czy trwają poprawki do ustawy śmieciowej?
Łukomski: ustawa będzie badana przez Trybunał Konstytucyjny, gdyż muszą być określone
stawki minimalne i maksymalne.
- Radny Sakowicz: dlaczego 1 pojemnik jest na 1 osobę, a 2 na 5 i więcej osób ?
Łukomski: nie ma ograniczenia ilości pojemników, można mieć własny, który będzie opróżniany
przez firmę wywozową.
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Ad. 16.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok
2013 i tak: nauczyciel stażysta
2.717,00 zł
nauczyciel kontraktowy
3.016,00 zł
nauczyciel mianowany
3.913,00 zł
nauczyciel dyplomowany 5.000,00 zł
Za rok 2013 po raz pierwszy 4 nauczycielom kontraktowym jesteśmy zobowiązani do wypłacenia
dopłaty w kwocie 2.891,18 zł.
− Radny Żurawiecki: jaki jest etat nauczyciela?
Rychły: etat nauczyciela to 18 godzin tygodniowo i nadgodziny.
− Radny Sakowicz: Czy jest to wyplata brutto?
Kulik : tak.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za rok 2013r.
Dyskusji nie podjęto.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Gminy: czy są uwagi dotyczące wyłożonego do wglądu oraz na
stronie BIP gminy Trzebiechów protokołu nr XXVI z sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2014r.
Uwag nie wniesiono.
Ad. 19.
Wnioski i interpelacje.
Nie wniesiono.
Ad. 20.
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc udzielił głosu panu Wójtowi
Stanisławowi Drobkowi.
Pan Wójt przedstawił nowego pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie
pana Pawła Mendaluka.
Na ogłoszony konkurs wpłynęło 4 oferty, z których oferta pana Pawła Mendaluka spełniała wymogi
formalne zgodne z ogłoszeniem. W rozmowie kwalifikacyjnej pan Mendaluk wykazał się bardzo
dobrą znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zakładu. Podobną funkcje pełnił w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaborze, lecz w związku z przekształceniem zakładu przez
Urząd Gminy złożył ofertę podjęcia pracy w naszej gminie.
Przewodniczący RG udzielił głosu nowemu dyrektorowi, który przedstawił swoją osobę oraz swoją
karierę zawodową.
Przewodniczący RG zaprosił radnych do podjęcia dyskusji.
− radny Mackojć: proszę o dowiezienie piasku na przystanki w Głuchowie. Nie posypano
drogi powiatowej na skrzyżowaniu do Sulechowa.
Wójt Gminy: będzie dowieziony.
− Radny Śliwiński: posypać zakręt w Swarzynicach.
Dyrektor ZGK: piasek jest nawieziony.
− Przewodniczący RG: wrócę do grudniowej sesji, na której uchwalono uchwałę budżetową
na rok 2014. Zrobiło się zamieszanie w sprawie autopoprawki. W roku 2012 było podpisane
porozumienie w sprawie zakupu samochodu strażackiego. Jeżeli chodzi o autopoprawkę,
wystosowałem pismo do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnejw Gorzowie Wlkp w
sprawie potwierdzenia przyznania dotacji na zakup samochodu pożarniczego.
Otrzymałem od Komendanta odpowiedź negatywną.
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− Radna Staszak: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekaże kwotę
105 tys. zł, pismo potwierdzające przyznanie dotacji otrzyma OSP Trzebiechów.
Wójt Gminy: myslę, że Pani Radna jest w błędzie, gdyż dotacje muszą przejść przez budżet.
Radna Staszak: może być przekazana na konto OSP. Zaznaczam, że strażacy zebrali kwotę 25 tys.
zł. W kwestii pozyskiwania środków finansowych strażacy nadal działają poprzez
organizację zabaw, festynów.
Przewodniczący Rady Gminy zwracam się do państwa radnych i sołtysów o zwrócenie uwagi na
naszych mieszkańców, sąsiadów, jeżeli będą niepokojące sygnały iż komuś jest potrzeba pomocy
należy zgłaszać odpowiednim jednostkom..
Proszę również o składanie przez Komisje planów pracy na rok 2014.
Ad. 21.
Zamykam XXVII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.

Protokółowała:
Stanislawa Kozłowska

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Okińczyc
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