Protokół nr VI/2019
z przebiegu VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 24 maja 2019 r.
Ad. 1 Otwarcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Ćwiertniewicz otworzył VI 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 15 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 Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych zagrożeniach
dot. Afrykańskiego pomoru świń (ASF).
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta
międzysesyjnym.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Trzebiechowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady
Gminy w Trzebiechowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych Rady Gminy w Trzebiechowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów
na lata 2015-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2019 – 2030.
13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Ad. 3 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych zagrożeniach
dot. Afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Powiatowy Lekarz Weterynarii Czesław Kochajkiewicz zaprezentował film dotyczący
Afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zostały ujęte takie informacje jak miejsce
zapoczątkowania choroby, tempo w jakim się ona rozwija oraz to, w jaki sposób
zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed przedostaniem się wirusa. Pan Kochajkiewicz
wspomniał, że walka z afrykańskim pomorem świń będzie walką wieloletnią jeżeli
tylko zatrzymamy jej rozprzestrzenianie.
Pytanie zadał sołtys Zenon Małowski: Czesi poradzili sobie z tą chorobą a dlaczego
my nie potrafimy. W jaki sposób ta choroba dostała się do Czech?
Lekarz weterynarii: Czesi mieli trochę inną sytuację, ponieważ za wschodnią granicą
wirus jest rozpowszechniony na dużą skalę. Główny Lekarz Weterynarii w Czechach
uważa, że prawdopodobnie Ukraińscy pracownicy przynieśli chorobę wraz z mięsem z
chorych zwierząt w kanapkach. Czesi mieli również lepszy system eliminacji tego
wirusa niż my. Zostali także powołani snajperzy policyjni do depopulacji dzików. U
nas zapewne nie byłoby zgody na coś takiego. Również powodem lepszego radzenia
sobie z tym wirusem był fakt, że byli bo byli bogatsi o doświadczenia, bo u nich
wystąpił on, gdy my walczyliśmy z nim już przez kilka lat.
Sołtys Małowski: Czy ma Pan informację jaka jest populacja dzików w naszym
województwie, czy się zwiększyła bądź zmniejszyła względem roku poprzedniego i
czy w naszej gminie ich populacja nie jest większa od populacji trzody chlewnej?
Pan Kochajkiewicz: Niestety nie mam takiej informacji. Kwestia liczenia dzików jest
dość problematyczna. Zasadniczą rzeczą jest, by ta ilość nie przekraczała jednego
dzika na 1000 ha. Staram się namawiać myśliwych, by ci odstrzeliwali jednak te dziki,
tylko musi być na to zgoda. Koła łowieckie nie są zainteresowane odstrzałem dzików,
mimo, że za dzika płacę 650 zł.
Sołtys Zdzisław Sakowicz: Koło łowieckie Piast zostało dofinansowane, więc czemu
w naszej gminie dalej jest tyle dzików?
Radny Ryszard Śliwiński: Koło łowieckie Piast dostało tylko pozwolenie na odstrzał
10 dzików sanitarnie i to zostało odstrzelone w miesiącu.
Sołtys Małowski: Każdy myśliwy chce upolować dzika 30-40 kilowego a nie 80-100
kilowego. Nie wiem kto liczy te dziki, ponieważ ja gospodaruję na dużej powierzchni i
mogę wziąć tu całą salę i dzików w dwóch lasach jest więcej niż nas tu wszystkich na
tej sali.
Radny Śliwiński: Koło łowieckie Piast odstrzeliło około 500 dzików, w tym tych 10
sanitarnie, więc to nie jest tak że my nie strzelamy, bo strzelamy do wszystkich
dzików. Jako strażnik stwierdzam, że jest ich trochę mniej niż w zeszłym roku.

Radny Daniel Wiktorowicz: Jak granice naszego kraju zabezpieczone są przed
dalszym rozpowszechnianiem tej choroby? Czy nie byłoby skuteczne postawienie
jakiegoś płotu między granicami?
Lekarz Czesław Kochajkiewicz: To miało sens przed przedostaniem się wirusa do nas,
teraz już nie, kiedy sami się borykamy z tym problemem.
Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w
okresie międzysesyjnym.
W dniu 3 kwietnia 2019 uczestniczyłem wraz z Panią Wójt Izabellą Staszak oraz
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Panią Aliną Radoch w rozmowie oraz ustaleniach na
temat strajku nauczycieli i spraw z tym związanych.
W dniu 9 kwietnia pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy w pokoju numer 11 od godziny
15:30 do 16:30.
15 kwietnia uczestniczyłem wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Panem
Piotrem Kiełbasiewiczem w szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej na temat:
Procedura Budżetowa i Absolutoryjna w jednostkach samorządu terytorialnego.
W dniu 24 kwietnia uczestniczyłem wraz z mieszkańcami naszej gminy w pikiecie
organizowanej na drodze 278. Pikieta miała zwrócić uwagę władz województwa na
zły stan tej drogi oraz wszystkie problemy oraz zagrożenia z tym związane.
W dniu 25 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu. Głównym tematem była sytuacja w oświacie w
związku ze strajkiem nauczycieli.
1 maja uczestniczyłem w 11 przeglądzie śpiewaczy „Złota Nuta Obrzycy”. W tym
roku przybyło 16 zespołów, każdy wykonywał 3 piosenki. Duża ilość osób, wspaniała
zabawa i wielka promocja naszej gminy.
3 maja o godzinie 11:00 uczestniczyłem w podsumowaniu oraz wręczeniu
pamiątkowych pucharów dla wędkarzy. Już tradycją się stało, że trzeci maja
rozpoczynamy zawodami wędkarskimi o puchar Wójta Gminy Trzebiechów, i tu będę
rozmawiał z Panią Wójt by nanieść drobne korekty, by grupę najmłodszych wędkarzy
od przyszłego roku uhonorowywał przewodniczący rady gminy. Następnie
uczestniczyłem w uroczystościach tego dnia, które odbywały się w kościele oraz pod
pomnikiem poległych. Patriotyzm, dumę oraz radość z bycia Polakiem można było
zaobserwować dosłownie wszędzie, cieszy również duża ilość młodych mieszkańców,
których tego dnia nie zabrakło.
13 maja kolejny raz pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 od godziny
15:30 do 16:30.
15 maja brałem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwołanej w małej salce
TOK o godzinie 17:00. Temat: Sporządzanie wniosków wykonania budżetu Gminy
Trzebiechów za rok 2018 oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
celu opiniowania.
16 maja uczestniczyłem w ćwiczeniach obronnych organizowanych w obiektach
Zespołu Edukacyjnego. Ciekawy scenariusz, sprawne działanie służb oraz wszystkich

zaangażowanych w to wielkie przedsięwzięcie. Zarówno ćwiczącym oraz wszystkich
zaangażowanym w organizację należą się wielkie podziękowania.
21 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty,
Kultury i Sportu Gminy Trzebiechów w małej salce TOK o godzinie 17:00. Temat:
Omówienie projektów uchwał na VI Sesję Rady Gminy.
Ponadto w miesiącu kwietniu wpływały do mnie oświadczenia majątkowe radnych,
które na bieżąco sprawdzałem, o wszelkich błędach i brakach informowałem na
bieżąco i nanosili odpowiednie poprawki. Następnie oświadczenia zostały przesłane
do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
W okresie międzysesyjnym wpłynęły do mnie następujące pisma:
• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej radnego Daniela Wiktorowicza,
• informacja od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego o wynikach analizy
oświadczeń majątkowych: Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz
dyrektora Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury,
• Interpelacja nr 1/2019 radnego Daniela Wiktorowicza,
• sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Trzebiechów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
• odpowiedź Wójta Gminy Trzebiechów do interpelacji radnego Daniela
Wiktorowicza.
Ad. 5 Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
Kilkukrotnie spotykaliśmy się z zespołem organizacyjnym w związku ze szkoleniem
obronnym.
W dniach 27 - 29 marca odbyło się pierwsze zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów województwa lubuskiego.
2 kwietnia na zrzeszeniu była Pani konserwator, która nie wyraziła zgody na
postawienie wieży telefonicznej na terenie naszej gminy a dokładnie koło oczyszczalni
i dostaliśmy zalecenia odnowienia świątyni dumania a w następnym roku całego
parku. Chcieliśmy postawić wieżę telefonii komórkowej Play na terenie naszej gminy.
Także 2 kwietnia byłam w redakcji Gazety Lubuskiej, uczestniczyliśmy w dwóch
konkursach: Gmina przyjazna mieszkańcom i środowisku.
Dnia 3 kwietnia razem z Zastępcą Wójta Bartłomiejem Cybulskim i z naszymi
partnerami z Niemiec byliśmy we Frankfurcie, rozmawialiśmy o środkach z Interegu
5A.
5 kwietnia Panie uczestniczyły w badaniach cytologicznych.
Następnie odbyło się posiedzenie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Zielonej Górze w sprawie zapobiegania ASF.
11 kwietnia była u mnie Pani Regina Dachówna z gazety ogólnopolskiej Przegląd i
napisała artykuł o gminie Trzebiechów.

15 kwietnia odbyła się narada w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze w sprawie
przyjęć dzieci do klas ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze.
Również 15 kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu Gmina na 6.
17 kwietnia gościliśmy w gminie delegację Lubuskiego Sztabu Wojskowego,
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz delegację Sztabu z Czech. Opowiadałam
jakie zadania realizuje gmina w czasie pokoju i na czas W.
19 kwietnia odbyło się na zaproszenie Prezydenta miasta Zielonej Góry narada w
sprawie oświaty.
W dniu 25 – 26 kwietnia odbyło się pierwsze organizacyjne ogólne zgromadzenie
związków gmin wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
W dniach 1-3 maja odbyły się jak co roku imprezy w związku ze świętem
państwowym, trzecim maja, świętem flagi, złotej nudy Obrzycy, odbyły się zawody
wędkarskie czy też 18 maja Noc Muzeów. Dziękuję dyrektorowi Sadowskiemu i
pracownikom TOK im. Tadeusza Wojtera za przygotowanie i organizację.
8 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie przyjęcia
młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych.
11 maja uczestniczyłam w obchodach dnia strażaka w Zielonej Górze.
13 maja razem z Panią skarbnik Ewą Kulik byłyśmy w Szprotawie podpisać umowę
na Dofinansowanie drogi dojazdowej do pól w Głuchowie.
16 maja odbyło się praktyczne ćwiczenie obronne, ewakuacja dzieci i młodzieży z
obiektu szkolnego. Bardzo chciałam podziękować Panu Bronkowi Wasilewskiemu,
który samodzielnie przygotował scenariusz jak to ma wyglądać, zostało wszystko
opisane i pozytywnie ocenione.
21 maja 50 osób wzięło udział w wycieczce do Parku Mużakowskiego, było to
podziękowanie za udział w konkursie warzywnym i kwiatowym oraz dla osób
zaangażowanych w ubiegłym roku. Bardzo dziękuję Pani Eli Barsul, bo to ona jedna
sama przygotowała całą wycieczkę.
23 maja wzięłam udział w naradzie zorganizowanej przez Pana Wojewodę
Lubuskiego.
W okresie międzysesyjnym wykonaliśmy 275 metrów ścieżki rowerowej w kierunku
Swarzynic. Wartość tego zadania to 107,056,00 z dofinansowaniem progów na kwotę
69 tyś.
Wykonaliśmy wjazd na drogę przy starej poczcie do Bomadeku, koszt 7 tyś
niezapłacony, droga musi zostać poprawiona. Czekam na wycenę kolejnego wjazdu na
ul. Kwiatowej, ponieważ ten powoli się zapada.
Ponadto wykonawca kanalizacji wykonał 100 m2 chodnika przy przychodni.
Naprawa drogi dojazdowej do pól w Radowicach nastąpi do 30 maja.
Informowałam na ostatniej Sesji, że wystąpiliśmy o remont wału, Starosta wystąpił w
imieniu gmin do Wód Polskich we Wrocławiu o wspominany remont. Nadzór wodny
w Sulechowie wyraził zgodę na czyszczenie wałów na odcinku Młynkowo – Sadowa i
Pomorsko – Bródki, aktualnie trwają prace nad procedurą przetargową. Planowany
termin realizacji od 2 września do 31 października. Zaplanowany zakres prac

obejmował będzie koszenie i odkrzaczanie korpusu wału.
Dziękuję Radzie Gminy Bojadła i Wójtowi Gminy Bojadła i Sulechów za poparcie w
związku z walką o remont drogi 278.
Odbyły się trzy przetargi na odbiór odpadów, aktualnie jest ogłoszony czwarty
przetarg na trzy miesiące i za każdym razem staje jedna firma. W tej chwili płacimy 32
tyś miesięcznie, teraz otrzymujemy oferty 1 mln 200 tyś za okres 20 miesięcy, wtedy
mieszkańcy musieliby płacić 20 zł za odpady segregowane a 40 za niesegregowane od
osoby. Cały czas szukamy innego wyjścia, by było jak najtaniej.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Trzebiechowie.
W związku z wyborem w wyborach uzupełniających Pana Marka Hryszkiewicza na
radnego Rady Gminy w Trzebiechowie, zaszła konieczność powołania go do Komisji
Rewizyjnej. Na pytanie Przewodniczącego czy się zgadza, radny odpowiedział „Tak,
zgadzam się”.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów „za”, 1 osoba
się wstrzymała.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/41/2019.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady
Gminy w Trzebiechowie.
W związku wyborem w wyborach uzupełniających Pana Marka Hryszkiewicza na
radnego Rady Gminy w Trzebiechowie, zaszła konieczność powołania go do Komisji
Budżetu i Finansów. Na pytanie Przewodniczącego czy wyraża na to zgodę, radny
odpowiedział „Tak, wyrażam”.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – 14 głosów ,,za’’, 1 osoba
się wstrzymała.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/42/2019.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych Rady Gminy w Trzebiechowie.
Głos zabrał Sekretarz Zenon Rychły przedstawiając projekt uchwały.
Pytanie Radnego Wiktorowicza: W paragrafie 2 wskazany jest akt prawny Ministra

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługiwanych pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu
podróży służbowej. Radny przecież nie jest zatrudniony w gminie.
Sekretarz Zenon Rychły: Omawiałem tą uchwałę z mecenasem i ten artykuł też stosuje
się do tego.
Radny Wiktorowicz: Uchwała nazywa się w „podróży służbowych radnych gminy
Rady Gminy Trzebiechów”. Więc tutaj dla mnie jest to niezrozumiałe.
Zenon Rychły: Rozporządzenie określa szerszy zakres, nie tylko pracowników.
Radny Wiktorowicz: Mam jeszcze drugie pytanie. §3 ust. 1 i 2 w artykule o
samorządzie gminnym mówi, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie
organizowanie pracy rady oraz przebieg obrad. Więc czy Przewodniczący lub jego
Zastępca ma uprawnienia do wystawiania poleceń wyjazdowych wyjazdu
służbowego?
Zenon Rychły: Takich praw na pewno nie ma wójt ani też żaden pracownik gminy
tylko Przewodniczący rady w stosunku do radnych.
Radny Wiktorowicz: A Przewodniczącemu mam rozumieć że to będzie zastępca.
Zenon Rychły: Tak w statucie jest, że jeżeli nie ma przewodniczącego to obowiązki
przejmuje zastępca przewodniczącego.
Radny Wiktorowicz: Czyli mam rozumieć, że uchwała jest dobrze napisana.
Zenon Rychły: Tak.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 15 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/43/2019.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Głos zabrała Pani Ewelina Stelmaszyńska przedstawiając projekt uchwały.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 15 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/44/2019.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy
Trzebiechów na lata 2015-2022.
Głos zabrał Zastępca Wójta, Bartłomiej Cybulski przedstawiając projekt uchwały.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta,
15 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/45/2019.

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy.
Pytanie zadał Przewodniczący Rady Gminy: Czy jesteśmy pewni w stu procentach, że
środki które otrzymamy pozwolą na spłatę zobowiązań i kredyt linii do końca roku?
Pani Skarbnik: Tak. Są to dochody z otrzymanego dofinansowania, odliczony VAT
i uruchomienie pożyczki.
Radny Wiktorowicz: Te 2,5 mln które wydamy do nas wrócą i nie będzie to obciążało
naszej gminy?
Pani Skarbnik: Tak.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Dlaczego autopoprawka została wprowadzona
tak późno? Nie w trybie normalnym tylko dwa dni przed sesją.
Pani Skarbnik: Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to za argumentować. Analizujemy,
by tych pożyczek zaciągać jak najmniej, by nie było później obaw o niespłacenie ich.
Co do terminu wprowadzenia autopoprawki, to nie wiem dlaczego tak wyszło, może
moje niedopatrzenie.
Pani Wójt: Proszę o podjęcie uchwały, Pani Skarbnik codziennie mnie informuje jaka
jest sytuacja finansowa. Chcielibyśmy wszystko realizować z własnych środków,
jednak nie jest to takie proste.
Pani Skarbnik Ewa Kulik: Wolę mieć zapas żeby nie było problemów z realizacją
zadań.
Przewodniczący Ćwiertniewicz: Nie mówię tu o tym, że jest to niepotrzebne albo
naciągane ale to aż milion więcej a radni dopiero dzisiaj mieli okazję zapoznać się z
autopoprawką. Musimy ją przedyskutować, bo to postawienie nas przed faktem
dokonanym. Radni muszą o tym wiedzieć wcześniej.
Radny Hryszkiewicz: Rozumiem, że to jest taki bufor bezpieczeństwa i nie ma
możliwości żebyśmy tego nie spłacili w tym roku.
Pani Skarbnik: Dokładnie tak.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta,
15 głosów „za”.

Pani Wójt Izabella Staszak: Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i
Finansów. Jakie zdanie miała komisja na temat tej uchwały razem z autopoprawką?
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Komisja odniosła się do autopoprawki
pozytywnie.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/46/2019.
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2019-2030.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Ewa Kulik Skarbnik Gminy.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 15 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VI/47/2019.
Ad.13 Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący poddał głosowaniu protokół z V Sesji Rady Gminy, który został
przyjęty 14 głosami „za”, jedna osoba się wstrzymała.

Ad. 14 Sprawy różne.
Głos zabrała Wójt informując o piśmie starosty na temat długów powiatowego szpitala
w Sulechowie. Powiat chce uciec od długów tworząc spółkę. Pani Wójt negatywnie
wypowiedziała się o tym piśmie, stwierdzając, że jesteśmy małą gminą i nas na to nie
stać.
Drugą sprawą jaką poruszyła Pani Wójt, była sprawa wprowadzenia dowozów przez
powiaty. My jako mniejsze gminy płacimy po 20 tyś zł rocznie i teraz jest propozycja
Związku powiatowo – gminnego aby utworzyć swoją bazę, tzn. kupić autobusy za
kilkadziesiąt milionów. Większość małych gmin jest przeciwko takiemu pomysłowi.
Żadna taka spółka nie powstanie, bo nie mamy pieniędzy żeby dopłacać.
Zastanawiamy się czy z Babimostem i Kargową nie wyjść, prosimy o spotkanie od
stycznia, chcemy jednak żeby ten pracownik był i sprzątał przy tych drogach
powiatowych a starosta nie ma czasu się z nami spotkać. Czekamy na nowelizację
ustawy.
Radny Wiktorowicz: Mieszkaniec Radowic wysłał do mnie maila z zapytaniem ile
jeszcze będzie trwał remont drogi na odcinku Radowice – Trzebiechów i kiedy się to
zakończy? Chodzi o drogę wojewódzką 278.
Wójt: Droga ma być zrobiona do września. Jestem w ciągłym kontakcie z Strabagiem,
sama osobiście od stycznia wspominałam kierownikowi Strabagu o wyścigu

kolarskim. Mam taki pomysł, by wysłać pismo od rady gminy do zarządu dróg, że
jesteśmy zaniepokojeni, chciałabym także zaprosić na następną Sesję Dyrektora z
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zbliża się powoli lubuskie święto indyka i też
chciałabym żeby ta droga była już ukończona.
Radny Daniel Wiktorowicz: Czy są jakieś plany odnośnie drogi 278? Będzie pikieta?
Pani Wójt: Będzie, będziemy walczyć. Dziękuję za uczestnictwo w ostatniej pikiecie i
zapraszam na następną, by było nas jak najwięcej. Będziemy pikietować do skutku.
Radny Wiktorowicz: Co z tematem chlewni? Co się z tym dzieje?
Pani Wójt: Mamy opinię i szykujemy już decyzję, przygotowywany jest dokument
negatywny, bo taką też mamy opinię. Jeżeli chodzi o Głuchów, nie mamy jeszcze
opinii wszystkich dlatego też się nie wypowiem. Ledno jest już definitywnie, bo mamy
trzy opinie negatywne, na Głuchów jeszcze czekamy.
Radny Daniel Wiktorowicz: Dzisiaj otrzymałem protokół z oględzin drogi do pól w
Radowicach i wykonawca zobowiązał się do naprawy, proszę o nadzór przy pracach,
bo mam wrażenie, że na te dziury jest rzucone trochę łopat materiału i za miesiąc
znowu dziury się pojawiają. Następne pytanie kieruję do prezesa spółki ZGK: czy jest
jakiś plan koszenia miejscowości? Kolejna sprawa to baner zawieszony przy sali
wiejskiej w Podlegórzu, który jest już zniszczony. Ile on będzie jeszcze tam wisiał?
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeden z mieszkańców zgłosił mi, że odbiór ścieków został
zrealizowany nie za pomocą wozu asenizacyjnego a zwykłej beczki. Miało to
wyglądać inaczej i po odbiór ścieków z przydomowej oczyszczalni miał przyjeżdżać
wóz.
Prezes ZGK: Codziennie kosimy odkąd przestało padać. Trzech panów kosi
kosiarkami ręcznymi jak i kosiarką bijakową, jest dosyć dużo tego koszenia, jednak na
pewno wszędzie dojedziemy. Planujemy dokupić jeszcze tego roku dwie kosiarki, by
nieco przyspieszyć koszenie. Co to baneru w Podlegórzu, to będzie on usunięty, te
polecenie wydałem już dwa tygodnie temu, nie zostało jeszcze to zrealizowane ale na
pewno niedługo będzie. Konsultowałem się z pracownikami gminy i wszystkie
oczyszczalnie przydomowe, które były robione przez gminę zostały obsłużone przez
nowy wóz asenizacyjny, czyli został wybrany osad plus płukanie. Jedyną opcją
dlaczego wóz asocjacyjny nie dojechał do mieszkańca, to brak możliwości wjazdu na
teren posesji.
Radny Wiktorowicz: Czyli rozumiem, że wóz asocjacyjny będzie jeździł do
wszystkich domostw wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków, chyba że
warunki będą to uniemożliwiały
Prezes ZGK: Tak, jeżeli tylko będzie to możliwe.
Radny Hryszkiewicz: Na ulicy krańcowej przydałyby się śmietniki od kościoła w
drodze do Mieszkowa. Kiedy na ul. Nowej powstanie droga? Dlaczego nie ma znaków
na ulicy Trojaków by nie wyjeżdżać pod prąd? Pamiętam, że była powoływana rada
młodzieży i seniorów a nie widzę przedstawicieli. Wspominała Pani Wójt, że była
Pani na dniu strażaka w Zielonej Górze. Z tego co wiem, było zaproszenie dla Pani
Wójt i dla OSP Trzebiechów ale my nie otrzymaliśmy takiego zaproszenia, podobnie
było z wyjazdem do Niemiec do naszej partnerskiej gminy, też nie dostaliśmy
zaproszenia i gdybyśmy prywatnie się nie kontaktowali, to byśmy nie wiedzieli, że
było dla nas zaproszenie na udział w zawodach. Dlaczego nie było żadnego ze
strażaków na wycieczce, przecież oni też udzielają się społecznie.
Pani Wójt: To prawda, na ulicy Krańcowej nie ma koszy jednak jak zostaną pieniądze
z funduszu sołeckiego, to te kosze się pojawią. Co do ulicy Nowej wniosek jest
złożony, czekamy na ocenę. Znaków na ulicy Trojaków nie ma, ponieważ droga nie

została jeszcze odebrana, jak zostanie odebrana znaki się pojawią. Tak jest w
dokumentacji i tak musi być. Co do zaproszenia dla straży sama dostałam zaproszenie
tylko dla siebie, dla nikogo więcej, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
Wycieczka była dla osób, które uczestniczyły w konkursie kwiatowym i warzywnym.
Jeżeli zostaje trochę miejsc, wtedy proszę radę sołecką, tych którzy się angażują.
Radny Marek Hryszkiewicz: Jeszcze proszę odpowiedź na temat zaproszenia do
Niemiec.
Wójt: Ja nie miałam zaproszenia. Nie będę się tłumaczyć za coś, czego nie dostałam.
Radny Marek Hryszkiewicz: Z młodzieżą będziemy jechać na biwak do Niemiec, czy
przyszło zaproszenie?
Pani Wójt: Nie, nie ma nic.
Radny Hryszkiewicz: A czy będziemy mogli liczyć na jakąś pomoc w transporcie
naszej młodzieży na ten biwak?
Pani Wójt: Nie ma problemu, tylko proszę o kierowcę.
Radna Klaudia Żurawicka: Chciałam zaprosić wszystkich na dzień dziecka 7 czerwca
w Trzebiechowie pod szkołą. Dziękujemy Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury,
pracownikom, darczyńcom i sponsorom za wsparcie.
Radna Elwira Brażycka: Prosiłabym o dosypanie tłucznia w Podlegórzu na drogę koło
Pana Witkowicza, bo jest go jednak trochę za mało na całą wioskę.
Radny Marek Hryszkiewicz: Możemy zorganizować spotkanie w jaki sposób nie dać
się oszukać operatorom telekomunikacyjnym, jak się podpisuje umowy na telefon
komórkowy. Jeżeli będzie zainteresowanie, możemy zorganizować takie spotkanie,
proszę się zgłaszać do mnie. Mam pytanie do prezesa ZGK. 1 maja minął a salka
wiejska nie wróciła do mieszkańców. Jeszcze pytanie do Przewodniczącego. Pisaliśmy
ze strażą jako klub o powołanie Komisji w sprawie sprawdzenia ostatniego kwartału
2018 i pierwszego kwartału 2019. Takie pismo było wysyłane.
Przewodniczący: Chodzi Panu o wykonanie kontroli przez Komisję?
Radny Marek Hryszkiewicz: Dokładnie o to mi chodzi.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Na kolejnej Sesji będzie wszystko dokładnie
przedstawione w raporcie, więc nie widzę takiej potrzeby.
Wójt Izabela Staszak: W raporcie będzie wszystko bardzo dokładnie przedstawione,
cały rok 2018.
Radny Hryszkiewicz: Rada gminy wraz z Komisją jest po to by sprawdzać pracę i
dokumenty.
Przewodniczący: Do kontroli jest przeznaczona Komisja Rewizyjna, która jest w
naszej gminie. W piśmie nie było podstawy żeby wszcząć kontrolę, nie było to w
planie pracy Komisji. Jeżeli będzie taka potrzeba i radny będzie ubiegał się o to, wtedy
wywołam na kolejnej Sesji Rady Gminy zapytanie do radnych czy chcą wszcząć
kontrolę.
Radny Hryszkiewicz: A czy wiadomość o chęci kontroli tych dwóch kwartałów
dotarła do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Bo powoływana była komisja
przecież w pierwszym kwartale.
Przewodniczący Rady Gminy: Komisja była jak najbardziej, tylko ta ma swój plan i
nie obejmował on kontroli OSP.
Radny Marek Hryszkiewicz: Przewodniczący mówi że nie ma podstaw do kontroli,
Pani Wójt mówiła na początku że były sponsorowane prawo jazdy dla strażaków,
później się z tego wycofała. Chcielibyśmy wiedzieć jak to jest w rzeczywistości.
Pani Wójt: Zawsze można się pomylić, nikt nie kradnie żadnej złotówki. Byłam
święcie przekonana, że płacimy, mam tu przygotowane nazwiskami kto gdzie był na

jakim szkoleniu i płacę wam za delegacje. Poprawiłam się na następnej Sesji, więc na
pewno nie kłamię. Z radą już trochę współpracujemy i może mnie sprawdzić na
każdym etapie.
Przewodniczący: Jak Pani Wójt powiedziała, na jednej Sesji było powiedziane w taki
sposób, na kolejnej była poprawka. Pani Wójt przeprosiła i że się pomyliła, więc temat
uważałem za zamknięty. Dobrze rozumiem, że kontrola miałaby być tylko i wyłącznie
odnośnie tego?
Radny Marek Hryszkiewicz: Interesuje nas ostatni kwartał poprzedniego roku i
pierwszy tego roku. Pani Wójt sama mówi, że możemy ją sprawdzić, więc to zrobimy.
Przewodniczący: Czego miałaby dotyczyć ta kontrola, bo nie rozumiem do końca.
Radny Marek Hryszkiewicz: Środowisko z którego się tu wywodzę drąży temat, więc
chciałbym przeprowadzić kontrolę dokumentów. Pani Wójt powiedziała przed chwilą,
że możemy ją sprawdzić, to będziemy sprawdzać.
Przewodniczący Rady Gminy: Na następnej Sesji zadam pytanie odnośnie kontroli
przez Komisję Rewizyjną jednostek OSP czwartego kwartału 2018 i pierwszego
kwartału 2019.
Radny Daniel Wiktorowicz: Pozostając przy temacie straży pożarnej, otrzymaliśmy na
ich temat sprawozdanie i widzę tu pole umowa zlecenie. Co ona zawiera?
Skarbnik Urzędu Gminy: Umowa zlecenie jest zawarta z Panami, którzy opiekują się
autami.
Prezes ZGK: Odpowiadając jeszcze na pytanie Pana Hryszkiewicza odnośnie salki
wiejskiej, prace remontowe opóźniają się z nie naszej winy. Myślę, że 15 – 20 czerwca
zakończą prace.
Pan Sekretarz: Odnośnie Rady Młodzieży i Seniorów, po zakończeniu poprzedniej
kadencji procedury zostały rozpoczęte na utworzenie nowej kadencji ale niestety nie
było chętnych.
Przewodniczący: Na jakim etapie jest remont Sali w Głuchowie? Drugie pytanie to czy
jest w planie w tym roku przejazd maszyny czyszczącej by posprzątać zalegający
piasek w rynienkach odpływowych. Następne pytanie kieruję do Pana Zastępcy czy
zostanie postawiony znak ustąp pierwszeństwa na skrzyżowaniu z drogą do Głębokiej.
Czwarte pytanie to na jakim etapie jest wykonanie drogi dojazdowej do pól w
Głuchowie?
Pani Wójt: Czekam już żeby podpisać umowę i przystąpić do remontu Sali w
Głuchowie. Maszynę mamy, proszę by ta maszyna przejechała po całej gminie i
wyczyściła te korytka odpływowe. Co do znaków, to jestem za, jednak z funduszu
sołeckiego. Dojazd do pól będzie, już możemy przystępować do przetargu by te drogi
zrobić.
Sołtys Ostrzyc, Zdzisław Sakowicz: Remont altany w Ostrzycach. Jest zrobiony
kosztorys remontu ale nie ma żadnej decyzji. Zdecydowałem się z budżetu sołeckiego
przeprowadzić część napraw, jednak remontu dachu sami zrobić nie możemy. Altanka
w tym momencie niszczeje. Drugie pytanie mam do prezesa ZGK: Wóz asenizacyjny
był ale są zgłaszane problemy z osadnikami z kamieniami że się zamulają i nikt tym
się nie interesuje. Trawa w kierunku Ostrzyc jest już duża, kosiarek nie widać.
Również brak zainteresowania wiatrołomami, które leżą w parku.
Pani Wójt: Co do altany, to musimy iść do sądu z firmą, która wygrała przetarg,
ponieważ nie chcą przyjechać i tego zrobić.
Zastępca Wójta, Bartłomiej Cybulski: Firma nie uznaje gwarancji, ponieważ twierdzi,
że reklamacja została złożona po okresie gwarancyjnym, choć została zgłoszona w

terminie ale firma prowadzi politykę, że zgłoszenia reklamacyjne przyjmuje tylko
przez formularze internetowe a pisma urzędowe ich nie interesują.
Prezes ZGK: Z koszeniem dojdziemy do Ostrzyc, wszystko zgodnie z
harmonogramem. Co do przydomowej oczyszczalni, to co Pan mówi jest serwisowane
w ramach gwarancji i przeglądów gwarancyjnych i takie przeglądy będą robione raz w
roku w okresie pięciu lat.
Sołtys Sakowicz: Kwestia jest taka, że pompka jest podłączona do zwykłej wtyczki,
która jak zawilgotnieje wywala bezpieczniki.
Prezes ZGK: Znam ten problem, zgłosiłem już go wykonawcom.
Sołtys Zenon Małowski: Na jaki okres jest podpisana dotychczasowa umowa
dotycząca wywozu śmieci i czy w trakcie umowy nie były zawierane żadne aneksy do
umowy, ponieważ w tamtym roku były jeszcze odbierane plastiki i opony, w tym już
nie. Jaki jest procent mieszkańców, którzy nie płacą za odpady i jeśli ktoś nie płaci, to
w jaki sposób jest to rozliczane, czy może darowane im. Dziękujemy za kwiaty ale
dlaczego one są takie liche. Co się dzieje z drogą między Mieszkowem a
Swarzynicami? Chciałem także podziękować Pani Wójt za wyrównanie dróg
równiarką na wsiach, znacznie poprawiło to jakość dróg przynajmniej w Gębicach.
Wójt Gminy: Umowa jest do 30 czerwca bez żadnych aneksów. Jeżeli chodzi o opony,
to dwie, trzy mogą zabrać, więcej nie ma mowy. Co do mieszkańców niepłacących za
śmieci, to do urzędu skarbowego są wysyłane tytuły egzekucyjne. Co do drogi
powiatowej między Mieszkowem a Swarzynicami, to dostaliśmy wczoraj pismo z
Zarządu Dróg Powiatowych, że będą łatać dziury i po kolei będą w każdej
miejscowości.
Prezes ZGK: Wieże kwiatowe zostały posadzone, czerwone pelargonie i dajmy im
szansę żeby urosły.
Przewodniczący Rady Gminy: Odnośnie kwot, o które pytał Pan Sołtys Małowski
zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień zapytania tj. 1
kwietnia, było to 57 863 zł 65 gr. Co do deklaracji, to dwóch mieszkańców jej nie
złożyło i trwa postępowanie na dzień dzisiejszy.
Sołtys wsi Radowice, Marcin Ligenza: Tłuczeń na wsiach jest ale kto go będzie
rozwoził tego nie wiemy czy to będzie realizowane z funduszy gminnych czy
sołeckich. Drugie pytanie. W Radowicach czyszczono rowy za co dziękuję ale ziemia
z nich powędrowała na plac koło radnego Wiktorowicza, do tego teraz został
wysypany tłuczeń, do tego od dawna leży tam sterta gruzu. Chciałbym także bardzo
podziękować Pani Wójt za obecność w sprzątaniu Radowic.
Wójt gminy Trzebiechów: Tłuczniem rozporządzają sołtysi, gdzie go wysypać proszę
kontaktować się z Danielem Seredyńskim. Jak Pani radna Elwira Brażycka mówiła, w
Podlegórzu zostanie wysypana wspomniana droga, tam dowieziemy jeszcze przyczepę
tego tłucznia. Co do gruzu, to zwiózł go mój poprzednik, miało to być zabrane ale nie
jest. Gdyby Pan wcześniej zgłosił sprawę z ziemią, to można było ją dowieźć do
Swarzynic, tam była potrzebna. Daniel teraz będzie myślał gdzie tą ziemię można
zawieźć lub gdzie można zrobić skalniak.
Pani Sołtys Katarzyna Michalak: Składałam w imieniu mieszkańców pismo w sprawie
drogi w miejscowości Głęboka, miał się ktoś zjawić w 2019 jednak mamy koniec maja
a dalej nikogo nie ma. W drodze powstają takie dziury, że jest praktycznie
nieprzejezdna. Zastępca zrobił zdjęcia, na tym sprawa ucichła.
Wójt Gminy Trzebiechów: Za same równania zapłaciliśmy 20 tyś, dziury były łatane,
proszę prezesa ZGK o załatanie tych dziur a środki na budowę dróg będą dopiero po

2020 roku i wtedy zobaczymy jakie drogi będą robione, teraz nie obiecuję że tak
będzie.
Prezes ZGK: Pani wspominała o zerwanych miskach olejowych w samochodach.
Uszkodzone one zostały na dziurach czy garbach między kostką a gruntem obok? W
którym miejscu są takie dziury?
Sołtys Michalak: W miejscowości Głęboka jak się wjeżdża od strony Borek na
początku i koło suszarni.
Pani Wójt: Proszę również sołtysów oraz radnych by starali się brać udział w różnych
wydarzeniach w naszej gminie, m.in. obchodach dnia 3 maja przy pomniku w
Trzebiechowie.

Ad. 15 Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący rady gminy zamknął VI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie
o godzinie 13:32.
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