Protokół nr 33/2014
z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 5 listopada 2014r.
w sali TOK w Trzebiechowie
Ad.1.
Krzysztof Okińczyc Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie godz. 12-tej otworzył
XXXIII 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 Krzysztofa
Marcinka i Tadeusza Wojtera, sołtysów, i mieszkańców wsi Trzebiechów oraz Komendanta
Komisariatu Policji w Trzebiechowie pana Piotra Kowalika.
Zgodnie z listą obecności Przewodniczący Rady stwierdził obecność 13 radnych, na ogólny
stan radnych 14.
Uchwały Rady podejmowane na XXXIII sesji Rady Gminy w Trzebiechowie będą prawomocne.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc zawnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 12 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Otrzymałem projekt uchwały przedłożony przez radnego pana Żurawieckiego w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na okres nieoznaczony.
Proponuję, aby projekt tej uchwały pozostał do rozpatrzenia przez nową radę z uwagi, iż nie
zapoznały się z nim komisje oraz, że nie został uzgodniony z radcą prawnym.
Przewodniczący Rady Gminy chciałbym poinformować, że na salę weszła pani radna Izabella
Staszak, także obecny stan radnych to 14 osób.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu panu Wójtowi, który zaprosił radnych i sołtysów na
wizję lokalną obiektu noclegowego w miejscowości Swarzynice.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, czy są pytania w tej kwestii. Nie widzę, więc proszę o
przegłosowanie wniosku. W wyniku głosowania jawnego projekt uchwały został przyjęty 14
głosami „za”.
Również proszę o przegłosowanie następnego wniosku jako projektu uchwały w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na okres nieoznaczony.
Proponuję, aby projekt tej uchwały pozostał do rozpatrzenia przez nową radę z uwagi, iż nie
zapoznały się z nim komisje oraz, że nie został uzgodniony z radcą prawnym.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przewodniczący udzielił głosu pani radcy prawnemu,
która wyjaśniła, że jest to akt prawa miejscowego,widzi tu wiele nieścisłości , gdyż zawarte w nim
zadania są ujęte w ustawie, a nie powinny znajdować się w uchwale, gdyż byłaby uchylona przez
nadzór Wojewody. Również proponuję pozostawienie tego projektu uchwały dla nowej Rady.
Przewodniczący Rady : kto jest za pozostawieniem niniejszego projektu uchwały nowej Radzie i
nie przyjęciem go do porządku obrad. W głosowaniu jawnym „ za” pozostawienie projektu uchwały
nowej Radzie było 11 radnych, 2 radnych „wstrzymało się „ i 1 radny „ przeciw”.
Za nowym porządkiem obrad głosowało 14 radnych.
Porządek obrad przedstawia się następująca:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustawy budżetowej na rok 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
7. Podjęcie uchwaly w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami
pozarządowymi oraz przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzebiechów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Bojadła w zakresie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Trzebiechów bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
13. Informacja oświatowa.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w
Trzebiechowie w okresie 2010 – 2014r.
15. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy z kadencji 2010 – 2014
a/ Rewizyjna
b/ Budżetu i Finansów
c/ Rozwoju Gospodarczegpo Gminy
d/ Oświaty, Kultury i Sportu.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy z kadencji 2010 – 2014.
17. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy z dnia 8.10.2014r
18. Wnioski i interpelacje.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie sesji.
3.
4.
5.
6.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Komendantowi Komisariatu Policji w Sulechowie
panu Piotrowi Kowalikowi, który poinformował o zmianach jakie nastąpiły na Posterunku Policji w
Trzebiechowie. Mianowicie na stanowisko kierownika posterunku został powołany Starszy aspirant
Marcin Sobczyk.
Korzystając z chwili, chciałbym podziękował panu Wójtowi Gminy za wszelką pomoc udzieloną
pracownikom posterunku. Wszelkie Państwa wnioski zostana przekazane nowemu panu
kierownikowi posterunku. Dane telefoniczne kierownika posterunku podane będą na stronie
internetowej
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzsztof Okińczyc przedstawił prace wykonane w okresie
międzysesyjnym tj. od 09.10.2014 do 04.11.2014r. i tak:
 09.10. pełniłem dyżur w biurze rady podpisując międzyinnymi podjęte uchwały,
 14.10.uczestniczyłem w spotkaniu z nauczycielami z okazji świeta Edukacji Narodowej,
 15.10. wspólnie z pracownikiem obsługi rady uczestniczyłem w szkoleniu,
 27.10. pełniłem dyżur w biurze rady, zapoznawałem sie z dokumentacją w sprawie złożonej
skarg i na działalność Wójta Gminy,
 28.10. opracowywałem porządek obrad i materiały na sesję w dzień 5.11.2014r.

Ad. 4.
Pan Stanisław Drobek – Wójt Gminy Trzebiechów przedstawił pracę w okresie
międzysesyjnym:
 została wykonana inwestycja budowy chodnika na ul. Lipowej w Trzebiechowie wspólna z
powiatem (koszty po 50%). Nie jestem zadowolony z przedsięwzięcia gdyż nie wykonano
zjazdów do przyległych posesji, tłumacząc się brakiem środków finansowych,
 trwa budowa I etapu drogi z Bomadeku do drogi wojewódzkiej przy poczcie, obecny koszt
to 312 tys.zł. Firma Bomadek dofinansowuje kwotę 20 tys. zł, pozostałe środki to budżet
państwa i środki własne gminy.Zakończenie II etapu budowy 2015r. Jeśli zadanie nie
zostanie wykonane będziemy zmuszeni zwrócić przyznane środki finansowe firmie
Bomadek,
 w przetargu nieograniczonym wyłoniono nabywcę budynku po byłym przedszkolu w
Trzebiechowie za kwotę 241 tys.zł jest to firma Bomadek, która jako jedyna zaiteresowana
była zakupem nieruchomości,
 w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek mieszkańców ul. Lipowej nr 8 w sprawie założenia
wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkańcy wycofali się z wcześniej ustalonych uzgodnień.
Dlatego chcę pozostawić tą sprawę mojemu następcy. Powiadomiłem strony pismem
przesuwając sprawę po wyborach 16.11.2014r. W tej sprawie zorientowany jest pan
Maciej Dach inspektor UG,
 wykonano zaplecze noclegowe po byłej świetlicy wiejskiej w Swarzynicach. Prace zostały
wykonane we własnym zakresie, koszt przygotowań tj. zakup materiałów to około 12 tys.zł.
Obsługa pomieszczeń noclegowych będzie przydzielona pracownikowi TOK, zarząd
prowadzi Dyrektor Wojter,
 kierownik GOPS poinformował mnie o młodej matce z 2 dzieci i jej siostrze, które
zamieszkują w rodzinie nadużywającej alkoholu. Kurator zawnioskował o odebraniu matce
dzieci i umieszczeniu ich w domu dziecka (matka nie pijąca).
W związku z tym zaplanowałem przygotowanie w zakresie własnym mieszkania socjalnego
po szkole w Głuchowie i wprowadzenie tych osób w miesiącu grudniu br,dokończenie
zadania - nowy Wójt,
 rozpisuję trzeci przetarg na budowę ścieżki rowerowej z Trzebiechowa do Swarzynic.
W poprzednich dwóch przetargach nie zgłosili się wykonawcy. Poczyniłem wstępne
rozmowy z wykonawcami aby przystąpili do rozpisanego przetargu. Zainteresowanych jest
kilku przedsiębiorców. Wynegocjowałem z Urzędem Marszałkowskim termin zakończenia
robót na 15 marca 2015r..
 18.11.br planowany jest przetarg nas termomodernizację pałacu, kotłowni lokali na ulicy
Parkowej 3,
 biuro pana Makaryka przygotowuje koncepcję rozwoju rekreacji nad Obrzycą, Radowice –
Podlegórz,
 na zebraniach wiejskich będą omawiał założenia budżetu na rok 2015 myślę, że nowo
wybrany Wójt będzie kontynuował zawarte w nim zadania,dyrektor ZGK złożył wniosek o
obniżenie cen sprzedaż wodyo kwotę 0,29 zł. i odbioru ścieków o kwotę 0,24zł.
Przychyliłem się do tych zamierzeń,
 w miejscowości Swarzynice działa przedszkole niepubliczne, które poowstało w 2011r.
osoby nim zarządzającej zainteresowana była docelowym zakupem tej nieruchomości.
Przez okres 3 lat działania pani dyrektor obciążona była symboliczną kwotą 27 zł
miesięcznie za czynsz. Podjęliście Państwo uchwałę dotyczącą pierwokupu tej
nieruchomości. Obecnie pani dyrektor rezygnuje z zakupu tej nieruchomości, twierdząc, że
nie ma możliwości otrzymania kredytu. Jestem gotów pomóc pani dyrektor w otrzymaniu
kredytu, przy jej zaangażowaniu i przygotowaniu nieruchomości pod zastaw bankowy,
 chcę podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w jubileuszu mojego 20 – lecia
pracy w samorządzie. Rozliczyłem się zgodnie z cennikiem za wynajm sali.

Ad. 5
Pani Ewa Kulik skarbnik gminy zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany
ustawy budżetowej na rok 2014.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwału.
Dyskusji nie podjęto.
Uchwałę w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłoście i nadano jej Nr XXXIII/242/2014

Ad. 6.
Pani skarbnik gminy omówiła projekt uchwaływ sprawie określenia wzorów formularzy w
zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
Komisja Budżetu i Finansów nie zajęła w tej sprawie stanowiska.
 Radny Żurawiecki : kto ustala formularze?
Kulik : gmina. Mieszkańcy gmin do chwili obecnej składał trzy deklaracje, w których
ujmował swoje dane identyfikacyjne na trzech egzemplarzach. Obecnie formularze
zmodyfikowano, gdzie na pierwszej stronie są dane zainteresowanego a pozostałe
informacje są zawarte w załącznikach do formularza.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w trybie jawnym i uchwałę przyjęto
jednogłosnie 14 głosami "za" i nadano jej Nr XXXIII/243/2014.
Ad. 7 .
Pani Dorota Wołangiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała taka jest podejnowana corocznie. Program zawiera zasady i wymogi w celu ograniczenia
zjawisk patologicznych na terenie gminy, kontynuowanie pracy punktu konsultacyjnego ofiarom
przemocy domowej, wspomaganie działalności instytucj, stowarzyszeń i osób fizycznych w
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin uzależnionych od
alkoholu.
 Radny Ćwiertniewicz: czy ktoś korzystał z pomocy psychologa?
Wołangiewicz: pozyskanie psychologa do współpracy z osobami uzależnionymi jest bardzo
trudne. Przeprowadzane były rozmowy dotyczące pozyskania psychologów na spotkania z
osobami potrzebującymi pomocy. Warunkiem stawianym przez psychologów jest minimum
8 osób. Psychologowie rządają wysokich kosztów za konsultacje.
 Radna Staszak: ile osób zostało skierowanych na leczenie?
Wołangiewicz obecnie 2 osoby. Nie mamy możliwości zmuszenia kogoś do zgłoszenia się
na leczenie.
 Radna Staszak: jak przedstawia się pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych?
Wołangiewicz: stosujemy dofinansowania do wszelkich wyjazdów dzieci organizowanych
przez szkołę.
Po wyczerpaniu dyskusji PrzewodnioczącyRG przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w
trybie jawnym. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosani "za" i nadano Nr XXXIII/244/2014.
Ad. 8.
Pani Elwira Bańkowska przedstawiła projektu uchwały w sprawie programu współpracy
Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015.
Uchwała ta jest uchwalana corocznie. Ustawa nakłada obowiązek jej podjęcia do dnia 31.11.2014r.
Przewodniczący czy komisje pracowały nad projektem uchwały. Nie widzę. Proszę o dyskusję.
 Żurawiecki : na co jest przeznaczona kwota 37 tys. zł?
Bańkowska: został rozpisany konkurs, zgłosił się tylko jeden podmiot jest to Stowarzyszenie
Gminny Klub Sportowy "Piast – Parkowia" Trzebiechów i tam zostana przekazane środki
finansowe. Do konkursu mogą przystąpić inne organizacje zarejestrowane jako

stowarzyszeniu.
Głosowanie przebiegło w trybie głosowania jawnego a uchwałe przyjęto jednogłośnie
14 głosami "za" i nadano Nr XXXIII/245/2014.
Ad. 9 .
Do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 14.10.2014r. wpłynąła skarga na działanie Wójta
Gminy Trzebiechów, która została skierowana do zbadania przez komisje Rewizyjną Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół, który zawierał uznanie skargi jako
bezzasadną, która nic nie wnosi do sprawy niż te które były rozpatrywane wcześniej.
 Radny Ćwiertniewicz: jestem radnym 3-ch kadencji a sprawa skargi na działanie Wójta
Gminy powraca. Podejmowane do tej pory uchwały w tej sprawie były uznawane jako
bezzasadne. Bardzo bym prosił, aby znajdujący sie na sesji zainteresowany przedstawił nam
swoje uzasadnienie, bo nie widzę innej przyczyny , która by mogła wnieść co innego do
skargi niż te które wcześniej były rozpatrywane.
Przewodniczący Rady Gminy : składam wniosek o przerwanie obrad i zapoznanie się Komisji
Rewizyjnej z dowodami jakie argumentował zainteresowany.
Wniosek Przewodniczacego RG został poddany głosowaniu i tak "za" przyjęciem wniosku
głosowało 12 radnych, 2 "wstrzymało się ".
Przewodniczący RG ogłosił 15 min. przerwę.
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 1330 .
Przewodniczący RG udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Przemysławowi
Żurawieckiemu, który stwierdził, że wyjaśnienia zainteresowanego nic nie wniosły do sprawy i
komisja podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym 10 głosami "za"i 4 głosami " wstrzymującymi się "
Nadano Nr XXXIII/246/2014.
Ad. 10.
Pani Elwira Bańkowska omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie pracowała nad projektem uchwały.
 Radna Staszak: co z pedagogami i logopedami ?
Bańkowska: była podjęta uchwała dotycząca tygodniowego wymiary czasu pracy dla
pedagogów i logopedów.
 Radna Staszak: proszę panią radcę o wyjaśnienie podstawy prawnej przytoczonej w
projekcie uchwały.
Radca prawny: podstawa prawna jest prawidłowa, gdyż warunki pracy nauczyciela
warunkuje Karta Nauczyciela.
 Radna Staszak : proponuję poprawkę, aby w § 1 projektu uchwały dodać słowo
"obowiązkowym".
Radca prawny: nie ma przeszkód, aby to słowo zastosować.
 Radny Ćwiertniewicz: dlaczego ta uchwała została zweryfikowana?
Bańkowska: zastosowany wzór obliczania poprzedniej uchwały był zawiły i niezrozumiały,
nauczyciele dopatrywali się nieścisłości. W związku z tym dlatego została wywołana nowa
uchwała wyrażnie obrazująca obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela
posiadającego różne pensum.
 Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zaproponowaną poprawkę, którą radni przyjęli
jednogłośnie 14 głosami "za".
Przewodniczący Rday Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie 14 głosami "za" i nadano jej Nr XXXIII/247/2014.

Ad. 11.
Pani Ewa Kulik przedstawiła projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Bojadła w
zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Trzebiechów bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Sulechowie.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie pracowała nad projektem uchwały.
 Radny Żurawiecki : czy są osoby chętne do przewozu dzieci?
Kulik: gmina jest zobowiązana do zapewnienia dowozu do szkół dla dzieci
niepełnosprawnych jest ich troje. Aby zapewnić dojazd chcemy na podstawie tej uchwały
zawrzeć porozumienie z gminą Bojadła, która ma przystosowany do przewozu dzieci
niepełnosprawnych samochód i zapewnia opiekę.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami "za" i nadano
Nr XXXIII/248/2014.
Ad. 12.
Pani Ewa Kulik przedstawiła projekt 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.
 Radna Staszak; czy jest to ostatnie mieszkanie?
Wójt Gminy: tak.
Głosowanie przebiegało w trybie jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano
Nr XXXIII/249/2014.
Ad. 13.
Informacja oświatowa.
Pani Elwira Bańkowska przedstawiła informację dotyczącą realizację zadań oświatowych gminy w
roku szkolnym 2013/2014.
Informacja ta została umieszczona na stronie interentowej oraz wyłożona do wglądu w czasie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy: czy pani dyrektor chciałaby uzupełnić informacje?
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego pani Zdzisław Rychła: informacja ta przedkładana jest Radzie
Gminy corocznie. Wyniki naucznia w naszym Zespole są zróźnicowane w stosunku do roku
ubiegłego, które były wyższe. Szukamy przyczyny tego zjawiska, jest mała motywacja dzieci przez
rodziców do nauki. Dzieci nie przychodzą na zajęcia przygotowujące do egzaminów.
 Radna Hryszkiewicz :dlaczego zaplanowano wysoką kwotę dofinansowania, a wykonanie
niskie?
Dyrektor: plan na dokształcanie jest obliczany do 1% funduszu płac a wydatki są zgodne z
regulaminem dokształcania nauczycieli. Większość naszych nauczycieli na wykształcenie
wyższe a nawet podyplonowe, mają ukończone po dwa kierunki nauczania. Odbywają kursy
dokształcające w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górzea koszt tych kursów
jest w granicach 50 zł.
 Radna Staszak: szukałam informacji oświatowej na stronie bip, nie znalazłam.
Proszę o odniesienie się na temat wyników egzaminu końcowego Publicznej Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
Pani Dryektor : wyniku egzaminu są słabsze niż w roku ubiegłym, zastanawiamy się co
może być przyczyna takiego stany. Uczniowie nie przykładaja się do nauki. Nauczyciele
robią wszystko, aby wyniki były jak najlepsze.
Pani Dyrektor: jeżeli chodzi o przeniesione przedszkole do pałacu, jestem z tego bardzo
zadowolona, jest ono przygotowane należycie, brak jest tylko zabezpieczonego placu zabaw.
Przewodniczący Rady Gminy : ogłaszam 15 min. przerwę.
Wznowienie sesji godz. 1415.

Ad. 14.
Sprawozdanie Wójta Gminy Trzebiechów z realizacji uchwał podjętych przez Rade Gminy
w Trzebiechowie w okresie 2010 - 2014.
Pan Wójt Gminy poprosił panią skarbnik Ewę Kulik do zreferowania sprawozdania jednocześnie
posługując się materiałami audiowizualnemi.
Pani Kulik omówiła założenia i zadania wynikające z podejmowanych uchwał w okresie kadencji
2010 - 2014 i ich realizację, która miała miejsce na terenie gminy Trzebiechów.
 Przewodniczący RG : czy pan Wójt chciałby uzupełnić sprawozdanie?
Wójt Gminy: nie.
Przewodniczący RG; czy radni chcieli by zabrać głos? Nie widzę.
Ad. 15
Sprawozdanie Komisji stałych Rasdy Gminy w Trzebiechowie:
a) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący radny Przemysław Żurawiecki
( zał. do protokołu).
Dyskusji nie podjęto.
b) Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów przedstawi radny Zdzisław Sakowicz –
przewodniczący komisji (zał. do protokołu). Dyskusji nie podjęto.
c) Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy przedstawiła przewodnicząca komisji
radna Izabella Staszak (zał. do protokołu). Dyskusji nie podjęto.
d) Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił przewodniczący komisji
Marek Bielewicz ( zał. do protokołu). Dyskusji nie podjęto.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc przedstawił sprawozdanie z
działalności Rady w okresie kadencji 2010 – 2014. Dyskusji nie podjęto.
Jednocześnie podziękował radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnym,
pracownikom Urzędu Gminy za współpracę w okresie nie tylko tej kadencji ale także poprzedniej.
Ad 17.
Wnioski i interpelacje.
 Radny Sakowicz : chciałbym, aby pan Wójt Gminy zaplanował w nowym budżecie gminy
środki finansowe na budowę chodnika łączącego obydwie części miejscowości Ostrzyce.
Pan Wójt: środki finansowe były zaplanowane w budżecie, lecz powiat nie wywiązał sie z planów
tłumacząc się brakiem środków finansowych.
Przewodniczący RG :zwróciłem się do starostwa o zaplanowanie tych środków na rok 2015
i budowę chodnika w miejscowoścoi Ostrzyce.
Wniosek pana Sakowicza poddaję głosowaniu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący RG: wniosek ten przekażę nowemu Przewodniczącemu Rady Gminy.
Ad. 18.
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczącego komisji budżetu i finansów
o zajęcie stanowiska w sprawie złożonego wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
"VitisMed" Fizjoterapia Zdrowie i Uroda w Trzebiechowie w sprawie obniżenia czynszu najmu
lokalu. Przewodniczący komisji oświadczył, że komisja nie zajęła w tej sprawie stanowiska,
twierdząc, iż są to kompetencje Wójta Gminy.
 Radna Staszak: jest to wyłącznie kompetencja Wójta Gminy.Radca prawny: § 2 uchwały w
sprawie zasad zawierania umów najmu lokali użytkowych mówi o obniżeniu czynszu do
50%. Rada może wyrazić swoje stanowisko dotyczące obniżenia czynszu najmu ale
ostateczna decyzja należy do Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu osobie zainteresowanej, która przedstawiła zasady
działania i warunki kontrektu na usługi rehabilitacyjne z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 Radny Mackojć; proponuję, aby radni zagłosowali nad opinią obniżenia czynszu najmu,
gdyż nie widzę potrzeby ponownego zbierania się komisji.
Przewodniczący RG: proponuję głosowanie nad wnioskiem radnego, kto z radnych jest za
obniżeniem czynszu najmu dla rehabilitacji.
W wyniku głosowania za obniżeniem czynszu najmu jest 11 radnych. 3 radnych wstrzymało się.
 Radna Staszak: za wjazd na rehabilitację pacjenci płacili mandaty, gdyż jest zakaz wjazdu
na teren pałacu.
Wójt Gminy: głównie chodzi o bezpieczeństwo dzieci szkolnych, w związku z tym nie chcę
dopuścić w tym miejscu ruchu samochodowego, dlatego przejęliśmy plac około 5 arów z
przeznaczeniem na parking. Znajduje on się przy obelisku na ulicy Ogrodowej. Natomiast
mieszkańcy zamieszkujący na terenie zabudowań pałacowych mają wyznaczony teren za
murem z przeznaczeniem na budowę garaży, aby nie garażować samochodów przy placy
pałacowym. Poiwyższe uwagi wezmę pod uwagę.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił pana Wójta Gminy o wspólne wręczenie pamiątkowych
podziękowań radnym, sołtysom i kierownikom jednostek samorządowych za pracę w kadencji
2010 – 2014.
Zaprosił również na obchody Święta Niepodległości.
Wójt Gminy : zapraszam Państwa radnych i sołtysów na wizję lokalną do miejscowości Swarzynice
celem obejrzenia lokali noclegowych przygotowanych przez pracowników robót publicznych i
Zakładu Gospodarki Komunalnej, przeznaczonych na wynajm w czasie imprez organizowanych w
świetlicy wiejskiej.
Ad.19.

Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Okińczyc o godz. 1550 zamknął obrady.

Protokółowała:
Stanisława Kozłowska
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