Protokół nr 32/2014
z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 8 października 2014r.
w sali TOK w Trzebiechowie
Ad.1.
Krzysztof Okińczyc Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie godz. 12-tej otworzył
XXXII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie witając wszystkich zgromadzonych w szczególności:
Państwa Radnych,Wójta Gminy Stanisława Drobka, Skarbnika Gminy Ewę Kulik, radcę prawnego
panią Leontynę Przewłocką- Grzegorczyn, kierownika jednostki organizacyjnej: pana Pawła
Mendaluka, sołtysów, i mieszkańca wsi Trzebiechów.
Zgodnie z listą obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 12 radnych, na ogólny
stan radnych 14.
Uchwały Rady podejmowane na XXXII sesji Rady Gminy w Trzebiechowie będą prawomocne.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc zawnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 9 projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Trzebiechowie oraz w pkt 10 projekt uchwały w sprawie określenia terminów i
sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez
samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie oraz sposobu i
terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
Radny Przemysław Żurawiecki poprosił o głos i przedstawił ustny wniosek w sprawie uchylenia
uchwały Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r. Nr XIV/87/08 w sprawie zasad
obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzebiechów.
Pani radca prawny Leontyna Przewłocka – Grzegorczyn wyjaśniła w jaki sposób winien być
złożony wniosek łącznie z załączonym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc wyraził opinię, że złożony wniosek nie jest
uzasadniony, nie załączono do niego projektu uchwały. Proszę o złożenie wniosku w punkcie
wnioski i interpelacje.
Przewodniczący Rady Gminy: proszę o głosowanie nad wprowadzonymi dwoma projektami
uchwał wyrażonymi w punkcie 9 i 10 proponowanego porządku obrad, pozostałe punkty ulegają
przesunięciu.
W tym momencie na salę wszedł radny pan Sakowicz Zdzisław. W związku z tym stan obecnych na
sesji wynosi 13 radnych.
W wyniku głosowania nad porządkiem obrad, został on przyjęty w głosowaniu jawnym:
10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” i 1 głosem „przeciw” i przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
Informacja dotycząca złożenia oświadczeń majątkowych złożonych przez kierowników
jednostek podległych samorządowi.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2014 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Trzebiechowie.
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nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu.
11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy z dnia 20.08.2014r
12. Wnioski i interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc przedstawił pracę w okresie
międzysesyjnym:
− 21.08. uczestniczyłem w spotkaniu z Kołem Gospodyń Wiejskich miejscowości
Swarzynice,
− 22.08. uczestniczyłem w konferencji "Polskie mięso drobiowe warte zachodu".
− 23.08. odbyło się Święto Indyka zorganizowane w miejscowości Trzebiechów. Składam
serdeczne podziękowania organizatorom : Wójtowi Gminy, Dyrektorowi: ZGK, TOK
firmie "Bomadek". Święto to jest promocją naszej Gminy
− 28.08. brałem udział w posiedzeniu komisji stałych: Rozwoju Gospodarczego Gminy,
Rewizyjnej i Budżetu i Finansów,
− 4.09. odbyło się zebranie wiejski w miejscowości Trzebiechów ulic Ogrodowa, Słoneczna i
− Trojaków w sprawie budowy drogi od Bomadeku do poczty,
− 6.09. odbyły się dożynki gminne w miejscowości Swarzynice. Składam podziękowania,
− 8.09. uczestniczyłem w spotkaniu komisji stałych w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2014r.
− 11.09. brałem udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem",
− na winnicy w Podlegórzu zamontowano altankę winiarza,
− 16.09. uczestniczyłem w Kongresie Gmin Wiejskich,
− 27.08. odbyło się spotkanie grup OSP Trzebiechowa i Głuchowa z drużyna z gminy
partnerskiej Schenkendöbern.
Ad. 4.
Wójt Gminy pan Stanislaw Drobek przedstawił działania jakie miały miejsce w okresie
międzysesyjnym:
− odbył się przetarg na drogę "schetynówkę" z Bomadeku do poczty. Wyłoniono
wykonawcę robót, we wtorek podpisano umowę z firmą z Gubina,
− zakończono adaptację pomieszczeń przeznaczonych na sanitariaty w szkole. Prace zostaly
wykonane przez pracowników ZGK,
− zgłosiłem na policję sprawę doręczenia decyzji wyłudzającej środki finansowe. Decyzja ta
trafiła do mieszkańca naszej gminy. Sprawą zajmuje się prokuratura.
− przeniesiono przedszkole publiczne do pałacu. Składam podziekowania pani dyrektor
Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie za tak sprawne przygotowanie pomieszczeń dla
przedszkolaków,
− uzupełnionio tynki na murze ogrodzeniowym przy pałacu, zostanie zamontowana brama,
wyłączono ruch kołowy,
− nastąpiła awaria pieca centralnego ogrzewania w budynku ZOZ, piec dzisiaj jest
montowany, uzgodniono z mieszkańcami, iż zostaną częściowo zwolnieni z czynszu,
− ogłoszono przetarg na ścieżkę rowerową Trzebiechów - Swarzynice - Mieszkowo
wykonujemy remont dzwonnicy w Swarzynicach,
− przycięto drzewa na trasie przewozu uczniów Ledno-Swarzynice-Głęboka-Borek,
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wystawiono na placu przy przystanku PKS w Trzebiechowie,wykonane na plenerze
rzeźbiarskim rzeżby postaci przedstawiających zawody,
na przystanku w Radowicach zamalowano sprajem szyby, były w tym czasie mecze
żużlowe, możliwe, że dokonał to złośliwy kibic,
w Zarządzie Dróg Powiatowych podpisano umowę na wykonanie chodnika ulicy Lipowej
w kierunku kościoła,
jesteśmy zobowiązani do wykupu gruntu, i zwrotu należności za płacony podatek z okresu 5
lat, na którym zlokalizowany jest przstanek PKS w Trzebiechowie. Okazało się, iż jest to
grunt prywatny,
uczestniczyłem w spotkaniu gmin wiejskich. Spotkanie dotyczyło oświaty, subwencji i
dopłat.
pan Szczerba mieszkaniec wsi Radowice wnioskuje za naprawieniem drogi do jego posesji.
Droga ta jest niszczona przez przejeźdzający sprzęt leśny zwłaszcza po opadach deszczu.
Sytuacja będzie się stale powtarzać,
uczestniczyłem w wyjeździe z mieszkańcami gminy zorganizowanym dla uczestników
konkursu czystości oraz rad sołeckich przygotowujących wieńce dożynkowe, uczestniczyło
59 osób,
zebrania wiejskie, o których mówiłem na ostaniej sesji odbędą się w ostatnich dniach
października, aby nie koligować z kampanią wyborczą,
w między czasie rozliczę zadania "schetynówki", rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej
oraz zostanie zakończony projekt budowy przystani z zakupem kajaków,
ogłoszony został przetarg nieograniczony na budynek przy byłym przedszkolu w
Trzebiechowie.

Ad. 5
Sekretarz Gminy przedstawił informacja dotycząca złożenia oświadczeń majątkowych
złożonych przez kierowników jednostek podległych samorządowi.
Przewodniczący Rady Gminy: czy są pytania w tym zakresie ? Nie widzę.
Ad. 6
Pani Skarbnik Gminy Ewa Kulik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebiechów za I półrocze 2014 roku. Odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w tej sprawie obradowały Komisje RG.
Komisje pozytywnie opiniują przedstawione sprawozdanie.
Ad. 7
Pani Skarbnik Gminy Ewa Kulik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014.
Przewodniczący Rady: czy Komisja Budżetu i Finansów obradowała nad projektem uchwały?
Przewodniczący Komisji pan Zdzisław Sakowicz oznajmił, że komisja nie pracowała nad projektem
uchwały.
− Radny Żurwiecki : z czego wynika nadwyżka środków obrotowych dla gminy?
Pani Skarbnik : obowiązek odprowadzenie nadwyżki z działalności Zakładu Gospodarki
Komunalnej wynika z ustawy o finansach publicznych.
Dyrektor ZGK pan Paweł Mendaluk : nadwyżka wynikła między innymi ze zmniejszenia
kosztów działalności ZGK np. napraw, remontów sprzętu. Obecnie pracujemy nad
kalkulacją ceny wody.
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− Radna Staszak: czy zalegalizowano wodomierze ?
Dyrektor: wodomierze zostały zakupione i montowane na bieżąco.
Na co przeznaczone jest 80 tys. zł dla TOK? Na ostatniej sesji zwiększono o 50 tys. zł
Skarbnik: przy planowaniu budżetu musieliśmy pomniejszyć planowane wydatki byliśmy
świadomi, że w trakcie roku potrzeba będzie ich zwiększenia, są to środki na wydatki
bieżące TOK oraz Biblioteki Gminnej.
Wójt Gminy: działalność ośrodka kultury w Gminie np. Nowe Miasteczko została
wstrzymana ze względu na brak środków finansowych.
− Przewodniczący Rady Gminy: przez okres obecnej kadencji Komisje pracowały nad ocena
Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, był on oceniany pozytywnie choć środków finansowe
było zawsze małe.
Po wyczerpaniu dyskusji przystapiono do głosowania nad projektem uchwały w trybie jawnym.
W wyniku pomyłki w liczeniu głosów Przewodniczący poprosił o ponowne głosowanie z
wyrażnym podniesieniem ręki do góry.
W drugim głosowaniu uchwałę przyjęto : 10 głosami "za" 1 głosem "wstrzymującym się" i 2 głosmi
" przeciw". Uchwałę nadano Nr XXXII/238/2014.
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1250 ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 1315 .
Ad. 8
Sekretarz Gminy pan Zenon Rychły przedstawił projeky uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym.
Komisja Budżetu i Finansów nie pracowała nad projektem uchwały.
− Radny Ćwiertniewicz: czy to mieszkanie jest w bloku ?
Rychły: tak.
Przystąpiono do głosowania jawnego i uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami "za".
Nadano jej Nr XXXII/239/2014.
Ad 9.
Pani Ewa Kulik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
− Radna Hryszkiewicz: jeżeli chodzi o dotacje to o jakich tu mówimy pieniądzach rocznie
czy w ratach ?
Skarbnik: jest trudno określić wymiar i wysokość dotacji z uwagi na ilość wykonywanych
czynności .
Dyrektor Mendaluk: np. koszenie trawy 11,59 ha + pobocza zależna jest od warunków,
częstości, koszt koszenia na terenie Gminy wynosi około 30 tys. zł po zmianie 5.700 zł.
stawka za 1 koszenie Usługa wykonana jest łącznie z parkingami.
Przystąpiono do głosowania jawnego . Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Nadano jej Nr XXXII/240/2014.
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Pani Ewa Kulik przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu
ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy
zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie oraz sposobu i terminu
rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
− Radny Żurawiecki: poprzednio nie było takiej uchwały. Na jakich zasadach one
występowały.
Kulik : w ostatnich latach nie było wpłaty nadwyżki do budżetu.
− Radny Żurawiecki: czy pieniądze te mogą być przeznaczane na inwestycje?
Kulik: tak.
Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał głosowaniu jawnemu. Głosowanie
powtórzono z uwagi na nie zgodność głosowania .
W powtórnym głosowaniu uchwałę przyjęto 12 głosami”za”, 1 głosem „przeciw”
Uchwale nadano Nr XXXII/241/2014.
Ad. 11.
Protokół z obrad XXXI sesji Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2014r. został wyłożony do
wglądu oraz umieszczony na stronie bip gminy.
- Radna Staszak ; w protokole w ad.9 jest niezgodność głosowania nad projektem uchwały.
Protokólant : pomyłka została poprawiona w protokole pisemnym i na stronie bip gminy.
Protokół został przyjęty.
Ad. 12
Wnioski i interpelacje.
− Radny Żurawiecki: ponawiam wniosek, który proponowałem do wprowadzenia do porządku
obrad, w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Trzebiechowioe Nr XIV/87/08 z dnia
11 marca 2008r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Trzebiechów.
− Przewodniczący Rady Gminy : na posiedzeniach komisji wyraziłem pozytywną opinię na
sprzedaża budynku po byłym przedszkolu w Trzebiechowie, nie mówiłem że jestem innego
zdania. Wracając pamięcią wstecz po likwidacji szkoły w Swarzynicach, nastąpił problem z
zagospodarowaniem tego budynku. Wówczas złożono wniosek na utworzenie przedszkola
niepublicznego przez obecna panią dyrektor. Po otwarciu tego przedszkola byliśmy wraz w
panem Wójtem, Sekretarzem i pania Skarbnik na wizji lokalnej. Zostaliśmy mile zaskoczeni
tak pięknie urządzonymi salami oraz prowadzoną działalnością niepubliczną i ilością
uczęszczających dzieci. Nie jestem przeciwny tej formie działalności. Z pani dyrektor
rozmawiano na temat zakupu tego budynku, poczynione w tym zakresie starania
umożliwiajace zakup. A obecnie najchetniej kupiła by budynek po przedszkolu w
Trzebiechowie.
Na terenie gminy posiadamy budynek po szkole w Głuchowie były ogłaszane przetargi,
obecnie nie ma chętnych na jego zakup. Rozmiawiałem na temat zakupu z prezesem firmy
Bomadek aby przezanaczyć go na mieszkania dla pracowników firmy.
Zarzucono mi, że nie odpowiedziałem Pani dyrektor na 2 wnioski, w których zwracała się o
zwiększenie dotacji. Oczywiście pisma otrzymałem, rozmawiałem w tej sprawie z panem
Wójtem i Sekretarzem. Przyznaję się, że nie odpowiedziałem pisemnie na te wnioski. Jeżeli
chodzi o wniosek zakupu przedszkola w Trzebiechowie informacja taka do mnie nie trafiła.
− Wójt Gminy : pani dyrektor nie jest szczerą osobą, nie jest tak, że wystepowała o wykup
przedszkola w Trzebiechowie.
Przez okres 3 lat uwzględniając poniesione koszty przystosowania budynku na przedszkole
czynsz za jego wynajm wynosi 27 zł miesięcznie. Moją myślą była sprzedaż tego budynku
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dyrektor nie jest zainteresowana budynkiem w Swarzynicach lecz w Trzebiechowie.
Na budynek po przedszkolu będzie ogłoszony przetarag otwarty, wiec każdy będzie mógł w
nim brać udział. Środki ze sprzadaży budynku zostaną przeznaczone na budowę drogi do
poczty,
− Radny Żurawiecki: czy nie można by było pani dyrektor zaproponować założenia żłobko
–przedszkola ? Brak jest rozmów na tem temat.
Sekretarz Gminy pan Rychły: nie mamy pewności czy pani dyrektor po dzierżawie tego
budynku do wykupi i nie wycofa się.
− Radna Hryszkiewicz: pani dyrektor była za wykupieniem budynku w Swarzynicach lecz
gdy do sprzedaży przeznaczono budynek po przedszkolu w Trzebiechowie jest bardziej
mniej zainteresowana.
− Radna Staszak: chwała, że to przedszkole istnieje. Pani dyrektor uczestniczyla w
posiedzeniu komisji,. Poinformowała, że włożyła 2 wnioski w 2013r. do Przewodniczącego
Rady Gminy oraz 1 do pana Wójta. Jest wniosek pani o zakup przedszkola w Swarzynicach
nie ma możliwości otrzymania kredytu, natomiast na budynek przedszkola
trzebiechowskiego jak najbardziej gdyż uznawany jest jako budynek mieszkalny.
Wójt Gminy: nie ma ograniczenia przystapienia do przetargu. Nie długo może być też
budynek po policji.
Ad. 13
Sprawy różne.
− Przewodniczący Rady Gminy otrzymałem pismo w sprawie obniżenia kwoty czynszu z
gabinetu rehabilitacji. Przekazuję je przewodniczącemu komisji budżetu i finansów celem
zaopiniowania.
− Dyrektor ZGK: zachęcam do odwiedzenia strony internetowej naszego zakładu.
− Radna Hryszkiewicz: jakie są plany zakończenia budowy drogi „schetynówki”?
Wójt Gminy: planuję zakończyć prace do końca listopada br sądzę, że roboty potrwają okolo
2- 3 tygodnie.
Ścieżka rowerowa jest uzależniona od warunków atmosferycznych gdyż będzie wykonana z
asfaltu.
Radna Hryszkiewicz; czy to prawda, że firma Bomadek kupuje budynek po szkole w
Głuchowie ?
Wójt Gminy : nic mi nie wiadomo w tej sprawie. Na zebranich wiejskich będą rozmawiał z
mieszkańcani wsi.
Obecnie jest pilna sprawa umieszczenia matki z dwójką dzieci, mieszkanki wsi Ostrzyce i
odizolowania jej od rodziny. Chciałbym przy pomocy pracowników robót publicznych
przygotować w tym budynku po szkole w Głuchowie mieszkanie , w którym by mogła
zamieszkać ta kobieta.
− Radny Mackojć: panie dyrektorze ZGK czy posiada Pan pompy na Sadoowej, gdyż
mieliśmy przypadek awarii i nie było wody we wsi, bo nie było sprawnej pompy
Dyrektor: 2 pompy są po regeneracji , sprawne i działają na przemian.
− Radny Mackojć - pytanie do pana Wójta: jaką otrzymano kwotę za wycięte drzewa na
wałach?
Wójt Gminy: nie pamiętam ile tego było i jaka wpłynęła kwota na konto. Drewno wyceniał
tartak i się rozliczył.
− Radny Ćwiertniewicz: proszę o interwencję na posesji w Głuchowie nr 53, w której znajduje
się dużo psów, strach przejść nawet ulicą, psy mieszkają w domu, a właściciele w
przyczepie. Głównie chodzi o zagrożenia jakie mogą wywołać te zwierzęta dla ludzi.,
psy są zadbane.
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nękane czy bite należy powiadomić ochronę zwierząt lub zgłosić na policję.
− Radny Ćwiertniewicz: proszę o kilka przyczep szlaki koło śmietniska i na ulicy gruntowej w
stronę sali od Trzebiechowa,
Wójt Gminy: w miesiącu listopadzie,
Radna Śliwka: podziekowania dla pana Dyrektora ZGK za współpracę.
Ad. 14.
O godz. 1410 Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc zamknął
XXXII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 8 października 2014r.

Protokółowała:
Stanisława Kozłowska

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Okińczyc

