Protokół nr V/2019
z przebiegu V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 22 marca 2019 r.
Ad. 1 Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Ćwiertniewicz otworzył V Sesję Rady
Gminy w Trzebiechowie. Przywitał Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak,
Pracowników Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych
gości. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja jest
nagrywana.
Przewodniczący stwierdził 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 Ślubowanie Radnego Marka Hryszkiewicz.
Po ślubowaniu Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018.
5. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
6. Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
7. Informacja Starosty Zielonogórskiego o planowanych inwestycjach na rok
2019 na terenie Gminy Trzebiechów.
8. Informacja Przewodniczącego rady Gminy o działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Wójta
międzysesyjnym.

Gminy

o

działaniach

podjętych

w

okresie

10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018.
11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzebiechowie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok
2018.

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018.

na

13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2018.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021” dla Gminy
Trzebiechów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości
Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez
ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go maja.
17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Trzebiechów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
24. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Ad. 4 Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018.
Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Trzebiechowie uroczyście
podziękowali sołtysom za ubiegłą kadencję. Dziękując w tym za trud i wkład jaki
włożyli swoją pracą w życie społeczeństwa.
Ad. 5 Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
Informacje omówił mł. bryg. Piotr Jankowiecki Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Całokształt został przedstawiony w
formie prezentacji znalazły się w niej informacje między innymi o ilości pożarów,

stopniu zagrożenia powodziowego, ilości zatrudnionych strażaków. Zostały
nadmienione pożary, które dotyczą Gminy Trzebiechów takie jak pożar składu opału
w Podlegórzu, pożar kurnika w miejscowości Swarzynice.
Ad. 6 Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
Informacje o stanie bezpieczeństwa przedstawił nadkom. Tomasz Szuda Zastępca
Komendanta Komisariatu Policji w Sulechowie. Zostały ujęte informacje z terenu
Gminy Trzebiechów takie jak ilość wypadków, ilość osób poszukiwanych –
zatrzymanych, ilość interwencji – przemoc głównie domowa, jak i również omówienie
zabezpieczeń imprez, festynów w Gębicach, WOŚP, Indyk, Dożynki.
Pani Wójt zadała pytanie: Proszę o większą ilość patroli dotyczących ruchu
drogowego - głównie chodzi o prędkość i brawurę kierowców, aby została zatrudniona
większa ilość Policjantów, ponieważ dwóch to zdecydowanie za mało na teren Gminy.
Odpowiedź Pana Z-cy Komendanta: Zatrudnionych już jest trzech policjantów, w
najbliższym czasie będzie zatrudniona jeszcze jedna osoba. Kontrole drogowe
odbywają się, jest duża ilość, również spora ilość zatrzymanych prawo jazdy.
Codzienny patrol z terenu Sulechowa nie zawsze jest oznakowany proszę o tym
pamiętać.
Pytanie Pani Wójt : Czy na drodze Wojewódzkiej mogą być spowolnienia ,, hopki’’
zwłaszcza na wysokości Karczmy? Odpowiedź : niestety nie może powstać takie
spowolnienie , gdyż infrastruktura drogi na to nie pozwala . W takim przypadku
jedynym spowolnieniem jest patrol policyjny.
Pani Wójt zadała pytanie również w sprawie zorganizowania pikiety w sprawie
remonty drogi 278 na drogę zjazdu do Głuchowa czy będą jakieś przeciwskazania?
Czy mogę nie otrzymać zgody? Odpowiedź : Myślę, że nie będzie problemu, My
oczywiście z Naszej strony odpowiednio zabezpieczymy pikietę.
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył również iż Nasi Policjanci organizowali
również spotkania , które odbywały się na świetlicach wiejskich z mieszkańcami były
poruszane tematy, które również są poruszane teraz na sesji . Bardzo im za to dziękuje.
Ad 7. Informacja Starosty Zielonogórskiego o planowanych inwestycjach na rok
2019 na terenie Gminy Trzebiechów.
Informacje przedstawił Pan Mirosław Andrasiak Członek Zarządu Powiatu
Zielonogórskiego. Dla Powiatu jest zbyt wcześnie aby przedstawić taki plan, zgodnie z
planem pracy w lutym objechaliśmy wszystkie Gminy i spotkaliśmy się z Wójtami i
Burmistrzami omówiliśmy stan dróg. Zaplanowano budowę chodnika koło stawku w
miejscowości Trzebiechów, modernizacja drogi Powiatowej Mieszkowo-Swarzynice,
remontu wymagają również drogi Ostrzyce-Smolno Wielkie i w miejscowości
Głuchów wjazd do miejscowości od strony Górzykowa.
Pytanie przewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie Czyli wspominając o
drodze w Głuchowie ma pan na myśli 200 m , które w tej chwili jest praktycznie nie
przejezdne wręcz niebezpieczne. Odpowiedź Pana Andrasiaka : celowo przyjeżdżam
na konsultacje i Sesje Rady Gminy aby nic mi nie umknęło. Dołożę wszelkich starań,
aby ten odcinek był naprawiony.
Pytanie Radnego Daniela Wiktorowicza chodzi o drogę z Radowic w kierunku

Podlegórza , pisaliśmy pismo w imieniu mieszkańców aby wziąć pod uwagę budowę
chodnika, który by się łączył z górna częścią wsi. Największym jednak problemem jest
woda opadowa, która spływa i wypłukuje tłuczeń po czym zostaje on na ostrym
zakręcie i stwarza realne zagrożenie. Chciałbym prosić aby tej sprawie również się
przyjrzeć i wpisać to do planu napraw.
Radna Helena Banachowicz: Chciałam również Pana zapytać o odcinek drogi
Ostrzyce – Trzebiechów czy jest jakaś szansa na remont nawierzchni bo ona również
ma wiele do życzenia. Droga jest naprawiana ale to nic nie daje, po miesiącu od
naprawy znowu powstają dziury.
Pan Radny Wiktorowicz dodał również do swojej wcześniejszej wypowiedzi że na tej
drodze o której mówił znajduje się również przystanek autobusowy, z którego dzieci
dojeżdżają do szkół jak i również jest plac zabaw.
Pytanie Pani Wójt : Powiat co roku kupuje dużą ilość tłucznia, ja bym prosiła żeby
pokłonić się troszkę ku Gminą bo wtedy ten zakup dla nas byłby tańszy. Również
zwracam się do Pana z prośba o drogę z Trzebiechowa do Borek chodzi o te jabłonki
one są oczywiście piękne ale moim zdaniem są zagrożeniem , są tragiczne.
Pytanie zadał również sołtys Wsi Gębice Pan Zenon Małowski: wszyscy mówią o
remontach dróg ale o rolnikach to już się zapomina. Chodzi dokładnie o droge
powiatową od Trzebiechowa w kierunku Podlegórza, Gmina nie puści równiarki bo to
droga Powiatowa a Powiat tam nie zagląda ani w dzień ani w nocy. Proponuję aby tą
drogą się Pan przeszedł lub przejechał ale swoim autem. Odpowiedź Pana Andrasiaka:
właściwie to nie wiem co mam powiedzieć. Prawda jest taka środków pieniężnych
mamy mało, ale postaramy się aby Państwo byli w miarę zadowoleni z napraw i
remontów dróg.
Ad. 8 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
W dniu 2- go lutego 2019 -Uczestniczyłem w Głuchowie w spotkaniu
zorganizowanym przez Radę Sołecką oraz Ochotniczą Straż Pożarną z okazji dnia
Babci i Dziadka oraz karnawału dla dzieci. Piękne występy dzieci z grupy tanecznej
pani Teresy Dobrowolskiej, następnie zabawy, tańce oraz konkursy prowadzone przez
animatora, nagrody dla dzieci, które w pięknych przebraniach tłumnie pojawiły się
razem z rodzicami oraz dziadkami.
Dziękuję fundatorom nagród pani Dyrektor Biblioteki Gminnej pani Jolancie
Kaczorowskiej oraz pani Małgorzacie Rutschke mieszkance naszego sołectwa.
Przekazuję podziękowania i gratuluję dla wszystkich organizatorów na ręce
pana sołtysa miejscowości Głuchów, pana Ryszarda Sobczaka.
06 lutego 2019 Pełniłem dyżur w Gminie pokój nr.11 od godziny 15.30 do
godz. 16.30
07 lutego 2019 Uczestniczyłem w posiedzeniu wspólnych komisji rady, w
którym uczestniczyło również wielu mieszkańców naszej Gminy. Temat nowo
powstających inwestycji czyli budowy i uruchomienia chlewni na kilka tysięcy
sztuk, był dość obszernie omówiony, a mieszkańcy chętnie zabierali głos w tej
sprawie, praktycznie jednogłośnie wyrażając swój sprzeciw i brak poparcia dla
tego rodzaju przedsięwzięć.
09 lutego 2019 Uczestniczyłem na zaproszenie zespołu Trzebiechowianie, w

uroczystości z okazji 10 rocznicy jego powstania, które zorganizowane było na
Sali wiejskiej w Swarzynicach. Bardzo duża ilość przybyłych gości, świadczy
o tym że zespół jest bardzo ceniony za całokształt pracy na rzecz gminy i
społeczeństwa
11 lutego 2019 Uczestniczyłem wraz z Radnymi oraz pracownikami Urzędu
Gminy w szkoleniu prowadzonym przez mecenasa Macieja Kiełbusa.
W tym samym dniu o godz. 19.30 uczestniczyłem w Zebraniu
sprawozdawczym OSP Głuchów, gdzie omawiano rok 2018 oraz to co będzie
do wykonania w roku 2019.
12 lutego 2019 Wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Policję, w
świetlicy wiejskiej w Głuchowie, na temat bezpieczeństwa w naszych
sołectwach.
20 lutego 2019 Uczestniczyłem w spotkaniu na temat nowo powstających
inwestycji w gminie Trzebiechów, spotkanie z inwestorami oraz
społeczeństwem. Bardzo duża frekwencja oraz 100 procentowe niezadowolenie
społeczeństwa z mających powstać inwestycji.
23 lutego 2019 Uczestniczyłem w Zebraniu sprawozdawczym OSP
Trzebiechów, gdzie omawiano rok 2018, oraz obecny 2019, dokonano również
uzupełnienia zarządu
04 marca 2019 Pełniłem dyżur w Gminie pokoju
16.30

nr. 11 od godz. 15.30 do

7,13,14,15,18,19-go Marca 2019 Wziąłem udział w zebraniach sprawozdawczo
wyborczych sołectw Ledno, Głęboka, Radowice, Głuchów, Borek,
Trzebiechów, Swarzynice. Bardzo duża frekwencja pokazuje, że społeczeństwo
angażuje się w sprawy sołectw, nie pozostaje obojętne i chce uczestniczyć w
procesach decyzyjnych swoich miejscowości.
W okresie między sesyjnym, wpłynęło do mnie również pisma:
-pierwsze z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie: o udzielenie odpowiedzi,
dotyczącej uchwała Rady Gminy Trzebiechów z 05.12.2003 r. Nr XI/60/03
- drugie od Radnego p. Daniela Wiktorowicza w sprawie udostępnienie
kserokopii dwóch protokołów z wyjazdowych posiedzeń komisji
przeprowadzonych przez radnych Rady Gminy Trzebiechów kadencji 2014 –
2018 w roku 2018 w sołectwach gminy Trzebiechów.
Ad. 9 Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w
międzysesyjnym w dniach 18 stycznia do dnia 21 marca 2019 r.

okresie

1. 21 stycznia byliśmy w Schenkendobern, ustaliliśmy plan pracy na 2019 rok.
2. 25 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z projektantem w sprawie koncepcji
żłobko – przedszkola.
3. W dniu 24 stycznia razem z Dyrektorem TOK im. T. Wojtera odwiedziliśmy
naszego Honorowego Obywatela Gminy Pana prof. Zbyszko Piwońskiego.

4. 25 stycznia wzięłam udział w spotkaniu noworocznym w Sulechowie.
5. W dniu 29 stycznia odbyło się spotkanie z projektantami EWE w sprawie I etapu
budowy gazu w Gminie.
6. W dniu 30 stycznia w Międzyrzeczu odbył się I konwent Zrzeszenia Wójtów,
Burmistrzów , gdzie wybrano władze Zrzeszenia.
7. Starosta Zielonogórski spotkał się z Wójtami, Burmistrzami Szefami służb,
inspekcji i straży w dniu 1 lutego w Trzebiechowie.
8. W dniu 2 lutego fantastycznie się bawiłam na dniu Seniora i zabawie noworocznej
zorganizowanej przez Sołtysa, Radę Sołecką Wsi Głuchów.
9. W dniu 5 lutego odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze
odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
10. W dniu 8 lutego 10 Pań wykonały badania cytologiczne w Zielonej Górze.
11. 9 lutego odbyło się 10 lecie Zespołu Trzebiechowianie, dziękuję BOMADEKOWI
za mięso, Dyrektorowi TOK im.T.Wojtera i pracownikom za wspólne prowadzenie i
zorganizowanie tej świetnej imprezy. A Paniom z KGW za przepyszne dania.
12. 11 lutego odbyła się narada z Sołtysami Wsi.
13. W dniu 13 lutego odbyło się szkolenie szefów Obrony Cywilnej w Bojadłach.
14. 14 lutego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
wizytował nasz magazyn powodziowy, magazyn OC.
15. 20 lutego w Lubrzy odbyła się narada Gmin Lubuskim z TUW.
16. 22 lutego odbyła się druga narada w sprawie Lubuskiego Święta Indyka.
17. 23 lutego odbył się turniej o Puchar Wójta – piłka nożna.
18. 25 lutego wzięłam udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Trzebiechowie.
19. W dniu 2 marca odbył się w hali turniej piłki nożnej – z inicjatywy Dyrektora
TOK dla chorego chłopca.
20. W dniu 4 marca spotkałam się z przedstawicielami ENEI i ZDW w sprawie
bezpiecznych przejść w Trzebiechowie – dwóch.
21. 4 marca odbyło walne zgromadzenie członków Gminnej Spółki Wodnej w
Trzebiechowie.

22.W okresie międzysesyjnym trzykrotnie byłam u notariusza sprzedawaliśmy działkę,
przejmowałam z KOWR działkę dla Gminy oraz podpisywałam zabezpieczenie dla
ZGK.
23. W dniu 6 marca brałam udział w Konferencji Interreg- 15 lat po rozszerzeniu Unii
Europejskiej.
24. 6 marca odbyły się pierwsze zebrania wyborcze o 17:00 w Mieszkowie o 18:30 w
Gębicach.
25. W dniu 7 marca odbyliśmy z p.p.Skarbnik i prezesem ZGK spotkanie w
WFOSiGW.
26 .W dniu 7 marca o godz.17,00 odbyło się zebranie wiejskie we Wsi LednoGłęboka.
27. W dniu 11 marca odbyła się narada w LUW w Gorzowie Wlkp. W sprawie
Funduszu Dróg Samorządowych.
28. W dniu 11 marca o godz.17,00 odbyło się zebranie wiejskie we Wsi Ostrzyce.
29. W dniu 12 marca odbyło się zebranie wiejskie we Wsi Podlegórz.
30. W dniu 13 marca odbyło się zebranie wiejskie we Wsi Radowice.
31. W dniu 14 marca odbyło się zebranie wiejskie we Wsi Głuchów.
32. W dniu 15 marca odbyło się zebranie we Wsi Borek.
33. W dniu 18 marca odbyło się posiedzenie zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
w Czerwieńsku.
34. W dniu 18 marca odbyło się zebranie wiejskie we Wsi Trzebiechów.
35. W dniu 19 marca odbyło się zebranie wiejskie we Wsi Swarzynice. Po wyborach
we wsiach mamy 7 nowych Sołtysów.
36. W dniu 20 marca razem z pracownikami uczestniczyłam w spotkaniu roboczym w
przedsiębiorstwie GEPRO w Niemczech. Prace dokumentacyjne są w toku. Pokazano
nam zakład, omówiono technologię.
37. W związku ze zgłaszanymi wnioskami mieszkańców związanymi z paleniem w
piecach CO (przypuszczalnie nie węglem) zamówiłam DRON który sprawdził
zasadność zgłaszanych uwag.
38. Chlewnie w Głuchowie i Głębokiej nie powiem jaką podejmę decyzję , ponieważ
nie mam wszystkich opinii, po zebraniu wszystkich dokumentów będę mogła
wypowiedzieć się na temat budowy chlewni.

39. Decyzja Pani Konserwator w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
zabytków, droga 278. Odwołanie ZDW.
40. Samochód asenizacyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej nowy pozwolenie
na budowę Oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie.
41. Sprawa szkoleń OSP - wyjaśnienie dla radnych.
Pytanie zadał Pan Wiktorowicz. Wracając do sprawozdania Pana Przewodniczącego
chciałbym zadać pytanie czego dotyczyło pismo z prokuratury? Odpowiedź
Przewodniczącego Rafała Ćwiertniewicza pismo dotyczyło uchwały z roku 2003 czy
statuty sołectw były poprzedzane konsultacjami z mieszkańcami.
Pani Wójt dodała również , że na zebraniach wiejskich a dokładnie w miejscowości
Trzebiechów zostało jej zarzucone przez jednego mieszkańca iż otrzymała korzyści
finansowe za rozbudowę drogi. Nigdy takich korzyści nie miałam i mieć nie będę
sprawę zgłaszam w poniedziałek do prokuratury.
Ad.10 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018.
Sprawozdanie przedstawił Pan Krzysztof Marcinek Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Ad.11 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzebiechowie w realizacji Gminnego Programu wspierania rodziny za rok 2018.
Sprawozdanie omówił Pan Krzysztof Marcinek Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Ad.12 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2018.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Ewa Kulik Skarbnik Gminy.
Ad.13 Sprawozdanie z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzebiechowie za rok 2018.
Sprawozdanie zostało opracowane przez Pana Marka Milewskiego byłego
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
przedstawione zostało przez Pana Krzysztofa Marcinka Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Pytanie przewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie jaki jest skład GKRPA?
Odpowiedź pana Marcinka : Członkami Komisji są Pan Leszek Kurylczyk, Anna
Garbacz , Ewa Bielewicz- Rapa i Przewodniczącą Komisji jest Dorota Wołangiewicz.
Po raz kolejny głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy gdzie mieści się siedziba
GKRPA i gdzie można znaleźć takie informacje. Odpowiedz Pana Marcinka wszelkie
informacje są zamieszczane na tablicy ogłoszeń, informacje także znajdują się na

stronie Gminy . Pani
Wójt dodała że siedziba mieści się w małej salce
Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera.
Radna Żurawiecka a co dalej dzieje się ze środkami niewykorzystanymi czyli w tym
przypadku około 8 tysięcy?
Odpowiedź Pani Skarbnik środki niewykorzystane wracają do budżetu Gminy.
Radna Żurawiecka dlaczego środki nie zostały wykorzystane całkowicie?
Odpowiedzi udzielił Pan Krzysztof Marcinek Komisja stara się wydawać środki z
rozsądkiem a nie na siłę.
Ad.14 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021’’ dla Gminy
Trzebiechów
Głos zabrał Prezes ZGK Sp. z o.o. w Trzebiechowie Pan Andrzej Ogrodnik.
W pkt 2 proszę o poprawkę ponieważ wykonanie zadań z uchwały powierza się
Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej a nie Gminie. Gmina powołała ZGK Sp. z
o.o. w Trzebiechowie do prowadzenia realizacji takich zadań.
Radny Wiktorowicz czy jest już wyliczony koszt wybrania nieczystości przez nowy
samochód asenizacyjny? Drugie pytanie już w zeszłym roku poruszaliśmy sprawę
mieszkańca Radowic , chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest ten mieszkaniec
z dostępem do wody?
Odpowiedź Prezesa Ogrodnika Pierwsze pytanie : jeszcze nie wiemy jaki będzie koszt
takiego wywozu , ponieważ jeszcze nie wiemy ile ten wóz będzie palił paliwa. Na ten
moment myślę że będzie to coś koło 15 zł za metr sześcienny. Drugie pytanie : Jeśli
chodzi o mieszkańca Radowic byłem tam w dniu 20 marca problem dostępu do wody
jest rozwiązany , pozostał tylko problem jakości wody ale to też zostanie rozwiązane
poprzez wymianę tego odcinka mam nadzieję, że do końca maja uda nam się to
wykonać.
Głos zabrał Radny Marek Hryszkiewicz Zadał pytanie czy według obliczeń w sprawie
ilości ścieków wywóz – dowóz , czy oczyszczalnia ścieków zdoła to przyjąć?
Odpowiedź Prezesa : Oczywiście że oczyszczalnia zdoła.
Radny Hryszkiewicz wspomniał również o przykrych zapachach, które czuć w
miejscowości Trzebiechów. Prezes Ogrodnik Nowa oczyszczalnia doprowadzi do
tego, że problem zapachu zniknie. Radny Hryszkiewicz czy termin realizacji czyli
październik 2019 jest terminem obowiązującym , odpowiedź Prezesa Ogrodnika :
oczywiście że tak.
Radna Żurawiecka : w imieniu mieszkańców chciałam się zapytać kiedy mieszkańcy
wsi będą mogli znów korzystać z salki wiejskiej?
Prezes ogrodnik : planujemy zakończyć remont nowej siedziby spółki do końca
kwietnia, myślę że od maja będzie to już możliwe.
Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie-13
głosów ,,za’’ 1 wstrzymano.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/31/2019
Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości
Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja.
Głos zabrał Pan Rafał Kubicki przedstawiając projekt uchwały.

Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie projekt uchwały.
Pytanie Przewodniczącego Rady Gminy : jakie obiekty będą się znajdywały na tym
terenie. Odpowiedź Pani Wójt : rozbudowa hotelu przy ,, Koziorożcu ”.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie- 14 głosów ,,za’’
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/32/2019
Ad .16 Podjęcie
uwarunkowań i
Trzebiechów przez
przestrzennego dla
ulicy 3-go Maja.

uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń studium
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie

Głos zabrał Pan Rafał Kubicki przedstawiając projekt uchwały. Komisja Rewizyjna
opiniuje pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów ,,za’’
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/33/2019
Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Trzebiechów.
Głos zabrał Pan Daniel Seredyński przedstawiając projekt uchwały.
Radny Wiktorowicz : ile zwierząt zostało oddanych do schroniska. Odpowiedź 2018
roku jedno zwierzę.
Pani Wójt Chodzi o to aby było taniej. Niestety w okresie letnim psy są wyrzucane ,
zostawiane, a Gmina musi im zapewnić opiekę koszty są niesamowite.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów ,, za’’
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/34/2019
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.
Głos zabrał Pan Rafał Kubicki przedstawiając projekt uchwały.
Pytanie Radnego Hryszkiewicza : jaka cena działki. Odpowiedź Pana Kubickiego
32 tysiące netto.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie - 14 głosów ,,za’’
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/35/2019

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Zenon Rychły przedstawiając projekt uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów ,,za’’.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/36/2019

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Trzebiechów.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Zenon Rychły przedstawiając projekt uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów ,,za’’.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/37/2019
Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Ewa Kulik przedstawiając projekt uchwały.
Pytanie zadał Sołtys Zenon Małowski : walczono już o to , aby opłata inkaso była
stała. Czy jest szansa to wprowadzić. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt czekamy na
wybory parlamentarne może będzie jakaś zmiana na tą chwile nic takiego nie ma.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów ,,za’’
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/38/2019
Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030.
Ad. 23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Ewa Kulik przedstawiając projekt uchwał ponieważ są
ze sobą ściśle związane zostały omówione razem.
Radny Wiktorowicz jaki jest dług Gminy? Jaki jest dług na 2019 rok. Odpowiedź Pani
Skarbnik na 31.12 2018 6 milionów 692 tysiące 807 złotych i 85 groszy z czego z
tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych 5 milionów 940 tysięcy 145 złotych i 1
grosz. Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2019 jest to 8 milionów 187
tysięcy 262 złote i 9 groszy. Radny Wiktorowicz zadał pytanie odczytując pismo z
RIO z dnia 14 grudnia w sprawie zadłużenia Gminy. Czy kwota 4 milionów ma być
spłacona w 2019 roku? Odpowiedź Pani Skarbnik kwoty o których Pan mówi to
częściowo kwoty pożyczek W momencie otrzymania dofinansowania zostaje
spłacona . Radny Wiktorowicz : czyli w 2019 roku musimy spłacić. Skarbnik to jest

tylko planowane. Radny Wiktorowicz: inwestycje, które są planowane na rok 2019 ,
czy nas na nie stać?
Odpowiedź Pani Skarbnik: to co jest zaplanowane w budżecie pozwala nam na
realizację zadań. Radny Hryszkiewicz jeżeli dług odpowiada już 8 milionom , ile
jeszcze można się zadłużyć na inwestycje. Skarbnik Gminy każda Gmina ma
indywidualny wskaźnik, który jest liczony z ostatnich 3 lat. Nie mamy dużych
zapasów wskaźnika. Radny Wiktorowicz Skoro zadłużenie wynosi już ponad 8
milionów czy w tym są brane pod uwagę inwestycje takie jak budowa przedszkola,
remont pałacu czy budowa boiska wielofunkcyjnego. Odpowiedź Pani Skarbnik w
budżecie ujęte jest zadanie remontu dachy pałacu i budowa boiska wielofunkcyjnego.
Radny Wiktorowicz czyli budowa przedszkola będzie kolejnym kredytem. Skarbnik:
możliwe, że będzie dofinansowanie z innych źródeł.
Przewodniczący oddał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy po
głosowanie – 13 głosów ,,za’’, 1 wstrzymany.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/39/2019
Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej pod
głosowanie – 13 głosów ,, za’’ 1 wstrzymany.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR V/40/2019
Ad. 24 Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
Radny Wiktorowicz prosi o wprowadzenie autopoprawki do protokołu z IV Sesji rady
Gminy : chodzi o wpisanie zapytania dotyczącego OSP – dofinansowania kursu prawa
jazdy.
Przewodniczący poddał głosowaniu protokół z IV Sesji Rady Gminy wraz z
autopoprawkami- 14 głosów ,,za”.
Ad 25. Sprawy różne.
Radny Daniel Wiktorowicz przedstawił prezentacje.
1. Herb Gminy – dokładnie zaprzestanie używania herbu – temat trafił nawet do prasy.
Zostały również ujęte zapytania na temat różnorodności herbu, różnicy w kolorystyce.
2. Ład i porządek na terenie Gminy – notoryczne wyrzucanie śmieci.
3.Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radowice.
Radny Wiktorowicz ujął również, że ważnymi sprawami na dziś są remont drogi 278,
powstanie chlewni, budowa przedszkola, budowa boiska wielofunkcyjnego. Czy
Radny na swoim listowniku może używać herbu gminy? Przede wszystkim godnie.
Pytanie Radnego Wiktorowicza Czy szkoła przystąpi do strajku nauczycieli , i jak jest
szkoła przygotowana jeśli dzieci przyjdą jednak do szkoły?
Odpowiedź Pani dyrektor Zespołu Edukacyjnego Aliny Radoch:
Było przeprowadzone referendum 79% nauczycieli opowiada się za strajkiem, istotną
sprawą są na tę chwilę egzaminy, które jestem w stanie zabezpieczyć. Na librusie będę
informacje z apelem do rodziców, aby jeśli jest możliwość nie przysyłali dzieci do
szkoły. Problemem jest przedszkole i dzieci które są na świetlicy.

Radny Wiktorowicz zadał pytanie skierowane do Pani Wójt; na ostatniej sesji zadałem
pytanie jak wygląda w harmonogramie sprawa mycia pojemników na odpady
komunalne. Pani Wójt odpowiedzi udzielę pisemnie.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz jaki był cel prezentacji w sprawie śmieci, herbu.
Odpowiedź radnego Wiktorowicza chodzi o to żeby herb miał jeden wzór a nie 4. A
jeśli chodzi o śmieci chciałem tylko pokazać wizualizację jaki ten problem w naszej
Gminie jest duży. Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz czyli zadaniem Rady jest
ustalenie wyglądu herbu. Radny Wiktorowicz Chciałbym żeby w statucie było ujęte
kto i jak może używać tego herbu, i jego konkretny wygląd. Głos zabrała Pani wójt
Uchwalić herb nie jest tak prosto, ponieważ w latach 90 nie było komisji heraldycznej.
Nasz herb funkcjonuje od 90 roku, nie musi być w statucie. Bardzo proszę o
inicjatywę Rady w sprawie używania herbu. Nie pozwolę aby na pismach innych niż
pracowników Urzędu widniał herb. Radny Wiktorowicz zgadzam się w 100 % że
mamy herb, chodzi o to że ma różne kolory. Wójt herb jest jeden są to 2 lwy na
niebieskim tle.
Radny Marek Hryszkiewicz my jako OSP nie mamy problemu i nikt nigdy nie miał do
nas pretensji, że używamy herb. Wójt jest Pan złośliwy ponieważ pisma ze Straży
nigdy nie było z herbem tu chodzi całkiem o coś innego. Przewodniczący Rady dodał
że sprawy herbu zachodzą za daleko, Rada zajmie się ta sprawą.
Pani Wójt przed Urzędem Gminy dnia 28 marca 2019 roku o godzinie 12.00 będzie
bus 5 Kaczyńskiego.
Radny Hryszkiewicz: chciałby podziękować za tak szybką naprawę Jelcza OSP
Trzebiechów. Radna Natalia Paruch chciałam tylko zapytać o materiały ze szkolenia
Radnych. Pani Wójt jeśli jest taka potrzeba zadzwonię do mecenasa Kiełbusa z prośbą
o materiały na pewno nie będzie z tym problemu.
Ad 26. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący rady gminy zamknął V Sesje Rady Gminy w Trzebiechowie
o godzinie 14.05
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