Protokół nr VII/2019
z przebiegu VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 14 czerwca 2019 r.
Ad. 1 Otwarcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Ćwiertniewicz otworzył VII Sesję Rady
Gminy w Trzebiechowie, 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.
Przywitał Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Samorządowych,
Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości. Pan Przewodniczący
przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja jest nagrywana.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta
międzysesyjnym.

Gminy

o

działaniach

podjętych

w

okresie

5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w prawe realizacji
inwestycji na drodze 278.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018.
7. Debata nad raportem o stanie gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów
wotum zaufania.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2018.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania

Gminy Trzebiechów za rok 2018.
15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Wójta.
16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Trzebiechów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku
Powiatowo – Gminnego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach
Trzebiechów i Swarzynice.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
ustalenie stanu osobowego oraz przedmiotu działania komisji.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzania kontroli przez
Komisję Rewizyjną wydatków poniesionych przez Gminę Trzebiechów na
finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie
i Głuchowie.
27. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Ad. 3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
Czas międzysesyjny to dość krótki okres i został on w większości przeznaczony na
przygotowywanie Sesji absolutoryjnej.
Dnia 3 czerwca pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 od 15:30 do 16:30.
8 czerwca uczestniczyłem w zorganizowanym przez Radę Sołecką oraz OSP Głuchów
dniu dziecka. Podziękowania dla organizatorów. Serdeczne podziękowania składam
także sołtysom, radom sołeckim, sponsorom, radnym, ochotniczym strażom

pożarnym, policjantom, pracownikom oraz dyrektorowi TOK, panu Krzysztofowi
Sadowskiemu, Pani Radnej Powiatu Aleksandrze Schubert oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się do organizacji festynów oraz imprez rekreacyjnie
zorganizowanych z okazji dnia dziecka w sołectwach naszej gminy.
11 czerwca brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, tematem było
omówienie projektów uchwał na dzisiejszą Sesję Rady Gminy.
W okresie międzysesyjnym wpłynęły do mnie następujące pisma oraz zaproszenia:
• Uchwała nr 369/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej
• Apel nr 7/3/2019 rady miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2019 w sprawie
kontynuowania i realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 278 relacji Sulechów – Konotop.
• Zaproszenie na święto rodziny wraz z zakończeniem roku przedszkolnego,
które odbędzie się 14.06 o godzinie 17:00 w Sali TOK im. Tadeusza Wojtera
• Zaproszenie na uroczystą sesję Sejmiku Województwa lubuskiego, które
odbędzie się 15 czerwca 2019 o godzinie 15:00 w Sali biblioteki publicznej im.
Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
• Zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 klas 1-7
szkoły podstawowej oraz pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej i
gimnazjum, które odbędzie się 19 czerwca.

Ad. 4 Informacja
międzysesyjnym.
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Tak jak Pan przewodniczący powiedział, było bardzo dużo imprez z okazji dnia
dziecka i dnia mam.
Dnia 24 maja byłam na pikniku Słońce, Kwiaty dla mamy i taty przy niepublicznym
przedszkolu w Swarzynicach oraz tego samego dnia byłam również na festynie dnia
mamy i taty we wsi Ostrzyce.
W dniu 27 maja odbyła się kolejna narada w związku z przyjęciem młodzieży do szkół
ponadgimnazjalnych.
W dniu 28 maja odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie organizacji święta indyka,
które odbędzie się 6 lipca.
Dnia 31 maja podpisaliśmy umowę z krajową siecią obszarów wiejskich na przyjazd
zespołu śpiewaczy.
1 czerwca dzień dziecka w Głębokiej i Ostrzycach.
3 czerwca wzięłam udział w konferencji w Euroregionie w Guben. Konferencja miała
na celu omówienie środków unijnych na lata 2021 – 2027.
4 czerwca spotkaliśmy się z Wójtami i Burmistrzami pięciu gmin, tj. Sulechów,
Babimost, Kargowa, Bojadła i Trzebiechów. Omawialiśmy projekt uchwały, która

będzie dzisiaj podejmowana odnośnie wyjścia z Zielonogórskiego związku
transportowego Powiatowo – Gminnego.
7 czerwca wzięłam udział w Gali z okazji 20-lecia powiatu Zielonogórskiego. W tym
dniu dobył się także dzień dziecka w Trzebiechowie. Dzieci były zachwycone.
13 czerwca wzięłam udział w zrzeszeniu Wójtów i Burmistrzów województwa
lubuskiego, lubuskiej radzie ruchu drogowego w Zielonej Górze.
Również 13 czerwca Pan Wojewoda Dajczak przysłał pismo, które Pani Wójt
odczytała. Były to podziękowania za wspólną pracę z okazji 20-lecia istnienia
województwa lubuskiego.
Ad. 5 Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji
inwestycji na drodze 278.
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pan Grzegorz Szulc na
wstępie podziękował za zaproszenie i przeprosił za brak dyrektora naczelnego Dróg
Wojewódzkich, który nie mógł wziąć udziału w Sesji z powodu innych ważnych
obowiązków. Z Zastępcą Dyrektora przyjechał także Naczelnik Wydziału Budowy i
Nadzoru Pan Waldemar Dechnik oraz Zastępca Naczelnika Rejonu Dróg w Zielonej
Górze Pan Jerzy Bielski. Droga 278 to nasza najdłuższa droga. W chwili obecnej
nasze zainteresowanie skupia się na ponad 14 km tej drogi, z czego 6,7 km jest objęte
robotami i inwestycją a kolejne 8,8 km to odcinki na które mamy dokumentację i
jeżeli będzie zabezpieczenie finansowe jesteśmy w stanie na te odcinki wejść z
robotami. Mamy 4 odcinki objęte naszym działaniem. Pierwszy to Kruszyna –
Radowice, drugi to Radowice – Trzebiechów nad którym aktualnie pracuje firma
Strabag, umowny termin zakończenia to wrzesień 2019, kolejny odcinek Trzebiechów
– Klenica, planujemy go umieścić w nowej perspektywie 2021 – 2027, kolejny to
Kartno – Konotop, gdzie również Strabag prowadzi roboty, planowane zakończenie to
luty 2020.
Radny Marek Hryszkiewicz: Mówił Pan o odcinku Kartno – Konotop. Przez pewien
czas nic się tam nie działo. Czy na pewno zostanie on wykonany w terminie? Drugie
pytanie to odnośnie warstw tego asfaltu, bo najpierw była zrobiona nawierzchnia,
później coś było kopane, zasypane znowu, został wysypany tłuczeń. Jaki jest tego
sens, jaka to jest technologia? Trzecie pytanie jest odnośnie odcinku Kruszyna –
Radowice. Pan mówi, że jest ta inwestycja przerzucona na kolejną perspektywę.
Rozumiem, że to miało być teraz robione gdyby nie wstrzymana wycinka drzew przez
Panią konserwator, tak?
Pan Grzegorz Szulc: Potwierdzam, że termin zakończenia robót na odcinku Kartno –
Konotop nie jest zagrożony. Co do drugiego pytania, to umowa jest na określoną
kwotę, wykonawca musi zrobić drogę zgodnie z dokumentacją, nasi inspektorzy są na
bieżąco, także nie ma zagrożenia żeby wykonawca robił coś, co nie jest zgodne z
dokumentacją.
Pan Marek Hryszkiewicz: Pan jako fachowiec uważa, że to jest normalnie zrobione?
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami: Nie jestem inspektorem nadzoru i nie
zajmuję się tym, precyzyjniej Panu odpowie Naczelnik Wydziału Budowy i Nadzoru.

Pan Waldemar Dechnik: Sytuacja wyglądała rzeczywiście dziwnie, spowodowane jest
to tym, że wykonawca przystąpił do robót przed zatwierdzeniem przez nas materiału
na pobocza. Kierownik budowy wydał podwykonawcy polecenie aby ten przystąpił do
usypywania pobocza z tego szarego kruszywa łamanego. Gdy zatwierdziliśmy
zgodność materiału z dokumentacją i specyfikacją projektową Strabag na własny koszt
musiał to usunąć, wykonać mieszankę zgodną z parametrami określonymi w
specyfikacji technicznej i wykonać tą samą robotę. Budżet z tego tytułu nie poniesie
żadnego uszczerbku. Co do odcinku Kartno – Konotop rzeczywiście przerwy w
pracach były długie, spowodowane było to przepychankami z firmą Strabag o tzw.
roboty dodatkowe w związku z wymianą torfu przed Konotopem i mówimy tu o
setkach tysięcy zł. Nasze służby nadzorujące robiły odwierty by potwierdzić
głębokość wymiany gruntu i złapaliśmy wykonawcę na kilku rozbieżnościach w
dokumentach co skutkuje oszczędnościami budżetu, możemy mówić tu o setkach
tysięcy złotych. Trwało to długo ale z czystym sumieniem Inspektor Nadzoru jak i ja
możemy się podpisać pod dokumentami. Zostało to szczegółowo zweryfikowane i
Strabag nie dostanie więcej niż mu się należy.
Radny Marek Hryszkiewicz: Rozumiem, że na odcinku Radowice - Trzebiechów
będzie wylana jeszcze jedna warstwa nawierzchni.
Pan Grzegorz Szulc: Tak.
Pan Marek Hryszkiewicz: Jeszcze odnośnie zjazdu z tej drogi na pola, to jeden
bardziej przypomina skocznię niż zjazd. Nie wiem czy to będzie bezpieczne.
Pan Szulc: Taka jest konfiguracja terenu, tego nie zmienimy.
Radny Daniel Wiktorowicz: Pytanie do tego odcinka Radowice – Trzebiechów.
Rozumiemy, że to jest plac budowy i wiele rzeczy może się tam dziać ale musi Pan
zrozumieć kierowców, którzy użytkują tą drogę w dwóch miejscach newralgicznych,
np. za Radowicami jest pierwsze przewyższenie starego asfaltu z nowym. Następnie
jest to zwężka przed Trzebiechowem, myślę, że można byłoby to lepiej wykonać żeby
nie niszczyć naszych samochodów. Następne utrudnienie jest przy wjeździe do
Trzebiechowa, gdzie też jest różnica wysokości asfaltu. Jeśli ktoś często użytkuje tą
drogę, więc myślę, że zawieszenie dosyć mocno może ucierpieć. Cieszymy się z tej
drogi tylko w czasie inwestycji chcemy normalnie po niej jeździć. Chciałbym także
zgłosić most w Radowicach, który wymaga przeglądu. Jeden z radnych zgłaszał, że są
luźne szczebelki w moście i to też jest niebezpieczne. Chciałbym także serdecznie
podziękować za udzielenie zgody w miejscowości Radowice za upiększenie naszej
miejscowości w pasie drogi 278 i za dotychczasową współpracę jako sołectwo z
Drogami Wojewódzkimi. Dziękuję.
Pan Grzegorz Szulc: Bardzo dziękuję za podziękowania, to się rzadko zdarza.
Odnośnie utrudnień: musimy mieć świadomość, że poruszamy się po placu budowy,
pewnych rzeczy się nie uniknie. Musimy zacisnąć zęby, że w trakcie budowy jest
trochę gorzej.
Pan Daniel Wiktorowicz: Jakby się to sfrezowało bardziej, to byłoby to mniej
uciążliwe. Odbywa się tu duży ruch i myślę, że koszt sfrezowania tego utrudnienia nie
jest duży i myślę, że mieszkańcy też Panu za to podziękują.
Pan Szulc: Pochylę się nad tym tematem, porozmawiamy z wykonawcą co z tym
dałoby się zrobić, choć przypuszczam, że w ciągu dwóch tygodni, może chwilkę

dłużej ta ostatnia warstwa zostanie położona i problem zniknie.
Radny Ryszard Śliwiński: Są dwa zjazdy przy wale. Jeden jest zrobiony, drugi
zostawiony. Następny zjazd to jak się jedzie do miejscowości Borki jak jest zjazd na
pola, tam jest przejazd też do drugiego pola i tam nie ma już tego zjazdu.
Pan Szulc: Zostaną zrealizowane wszystkie zjazdy objęte dokumentacją.
Pani Wójt: Mam prośbę do Pana dyrektora. Jakbyście mieli zdarty asfalt, to my
weźmiemy każdą ilość. Kolejne zapytanie, to czy mamy jeszcze protestować w
sprawie zmiany decyzji, bo wszyscy chcemy by ta droga była bezpieczna.
Pan Szulc: Opracowując tą dokumentację chcieliśmy żeby droga była bezpieczna,
zgodna z warunkami technicznymi. Decyzja Pani Konserwator jest niekorzystna dla
nas i dla was, bo to wy w największym stopniu z tej drogi korzystacie. Każdy rodzaj
protestu jest dobry, by pokazać, że te drzewa przy drodze są niebezpieczne. My nie
jesteśmy wrogami drzew, nie ma drugiego tak zalesionego województwa w kraju a
200 czy 240 drzew to naprawdę nie jest nic wielkiego, zwłaszcza że trochę dalej od
drogi nasadzamy kolejne drzewa, więc za 20 – 30 lat one też utworzą piękną aleję.
Jeżeli determinacja społeczeństwa będzie duża, to uważam że to działanie tylko i
wyłącznie w dobrym kierunku.
Pani Wójt: A zdarty asfalt?
Pan Szulc: Z tego co się dowiedziałem przed chwilą to nie mamy.
Pani Wójt: Ale jak tylko będziecie mieli, to bardzo proszę pamiętać o Gminie
Trzebiechów.
Pan Szulc: Jak będziemy mieli to będziemy pamiętać.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: A czym jest spowodowane, że droga zostaje
wykonywana w takich etapach jak np. Radowice - Trzebiechów, później etap
Trzebiechów – Klenica i zaczyna się Konotop i pobliże Konotopu.
Pan Szulc: Oczywiście chodzi o pieniądze. Gdyby dodać pieniądze na te cztery
tematy, to wychodzą takie pieniądze, że żaden budżet roczny nie jest w stanie tego
udźwignąć.
Radna Klaudia Żurawiecka: Czy na pewno remont tej drogi zakończy się do września?
Pan Szulc: Nic nie wskazuje na to, żeby firma miała nie dotrzymać terminu.
Radny Marek Hryszkiewicz: Korzystając z okazji, to czy droga z Klenicy do
Kargowej to też jest droga wojewódzka?
Pani Wójt: To jest droga powiatowa.
Ad. 6 Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018.
Pani Wójt przedstawiła obszerny Raport na temat Gminy Trzebiechów, dotyczący
m.in. zabytków, przyrody, społeczności, finansów itp.
Ad 7. Debata nad raportem o stanie gminy.

Radny Daniel Wiktorowicz: Da się zauważyć postęp naszej gminy ale jeden z
elementów jaki mógłby się poprawić, to park za szkołą. W tym momencie jest trochę
zaniedbany i w przyszłości przydałoby się zrobić go tak, by mieszkańcy mogli wyjść,
usiąść na ławce i odpocząć w nim.
Radny Marek Hryszkiewicz: Kto dysponuje magazynem przeciwpowodziowym na
wypadek powodzi i jeżeli to strażacy, to chcielibyśmy zapoznać się z tym sprzętem.
Pani Wójt: Jak zrobimy dach na pałacu i przedszkole, to wtedy weźmiemy się za park.
Najpierw rzeczy inwestycyjne, później park, bo to jest bardzo istotne żeby go zrobić.
Jeżeli chodzi o magazyn obrony cywilnej, to dysponuje tym tylko wójt gminy,
strażacy tylko jak jest zagrożenie, to wtedy wydaje pracownik magazynu sprzęt. A
jeżeli chce Pan się z tym sprzętem zapoznać, to w takim razie mogę Panu go pokazać
ale tylko Panu ze względu na ostatnie włamania.
Przewodniczący Rady Gminy: Przedstawiony został Raport dotyczący naszej gminy.
Krótka moja refleksja na jego temat: czytałem go kilkukrotnie. To nowy dokument,
Rada Gminy do tej pory nie rozpatrywała takiego dokumentu, ustawa zobligowała
wójta do przedstawiania go Radzie corocznie do 31 maja. Jest to nowy dokument i
powstało wiele pytań na temat jego konstrukcji, w tym roku został on wykonany
obejmując praktycznie wszystkie dziedziny, aspekty i wątki dotyczące naszej gminy.
Myślę, że w przyszłym roku zostaną określone szczegółowe wymogi dotyczące
raportu, pozwoli to skupić się na omawianych planach roku kalendarzowego. Myślę,
że raport został przygotowany właściwie i z należytą starannością a dane pozwalają
właściwie spostrzegać strategię naszej gminy.
Ad. 8 Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów
wotum zaufania.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 15 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/48/2019.
Następnie przewodniczący ogłosił dziesięciominutową przerwę.
Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2018.
Po przerwie, obrady opuścił radny Piotr Kiełbasiewicz. Przewodniczący stwierdził od
tej chwili obecność 14 radnych.
Pani Skarbnik Ewa Kulik poinformowała, że w sprawozdaniu mogą powielać się
informacje ze szczegółowego raportu o stanie gminy przedstawionego przez Wójta
Gminy Trzebiechów, więc zadała pytanie czy w związku z tym może przejść do opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej na co Przewodniczący wyraził zgodę i po
upewnieniu się, czy nie ma pytań ze strony radnych przeszedł do punku numer 10.

Ad.10 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy.
Głos zabrała Pani Ewa Kulik przedstawiając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Ad.11 Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy.

Ad.12 Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
Informację przedstawiła Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy.
Ad.13 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
gminy.
Przewodniczący zabrał głos, przedstawiając opinię. Komisja Rewizyjna, która miała
posiedzenie dnia 15 maja 2019 roku oceniła pozytywnie sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2018. Opinię przyjęto jednogłośnie, 6 głosami „za”.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Trzebiechów za rok 2018.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/49/2019.
Ad. 15 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Wójta.
Przewodniczący zabrał głos, przedstawiając wniosek. Komisja Rewizyjna, która miała
posiedzenie dnia 15 maja 2019 roku nie wnosi uwag do wykonania budżetu za 2018 i
pozytywnie opiniuje wniosek budżetu za 2018 rok i wnioskuje o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Trzebiechów. W głosowaniu wniosek przyjęło 6
radnych na 6 głosujących.

Ad. 16 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/50/2019.
Pani wójt serdecznie podziękowała za obdarzeniem ją zaufaniem. Podziękowała
zarówno Radnym jak i pracownikom urzędu gminy.
Gratulacje Wójtowi Gminy Izabelli Staszak złożył także Przewodniczący Rady Gminy
Pan Rafał Ćwiertniewicz w swoim imieniu jak również w imieniu wszystkich radnych.
Pogratulował także za odznaczenie od rady powiatu o nazwie „Zasłużony dla powiatu
Zielonogórskiego”.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
Głos zabrała Pani skarbnik Ewa Kulik.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/51/2019.

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Trzebiechów.
Pani Wójt: Cały czas tylko jedna firma włącza się w przetarg, nikt więcej się nie
zgłosił.
Głos zabrała Pani Ewelina Stelmaszyńska przedstawiając projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy: Dlaczego ta uchwała jest przyjmowana na 3 miesiące?
Pani Wójt: Ponieważ firma, która od wielu lat jako jedyna zgłaszała się do przetargu
chce dosyć mocnych podwyżek i te 3 miesiące to okres, by Zakład Gospodarki
Komunalnej przygotował się do odbioru odpadów z gminy.
Radny Daniel Wiktorowicz: My jako gmina zostaliśmy podstawieni pod ścianą.
Musimy robić wszystko, by utrzymać jak najniższą kwotę wywozu odpadów.

Pani Wójt: Tak. Firmy wywożące śmieci oczekują niesamowitych pieniędzy za tą
usługę. Ceny w Polsce to jakieś szaleństwo. Każda osoba w gminie jest objęta
obowiązkiem wywozu odpadów.
Radny Marek Hryszkiewicz: Na cenę wywozu tych śmieci składa się transport,
składowanie i recykling. To przez ten transport jest tak bardzo podniesiona cena czy
po prostu przez przyjęcie odpadów?
Pani Wójt: Kiedyś cena była o wiele niższa, teraz wzrasta. Nasze śmieci wywożone są
na nasz PSZOK i później firma, która wywozi jedzie na RIPOK i tam je odbiera.
Wykonawca bierze pod uwagę paliwo, zmiana pojemników. W niedalekiej przyszłości
planowane jest, że jeżeli mieszkaniec będzie miał kompostownik, wtedy te
gospodarstwo też będzie płaciło mniej.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/52/2019.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego.
Pan Rafał Kubicki przedstawił projekt uchwały.
Pan Rafał Ćwiertniewicz: O jaką kwotę tu chodzi?
Pan Kubicki: Lokal wyceniony jest na kwotę 49 tyś netto.
Pan Ćwiertniewicz: Nadmienię tylko, że staramy się, by właściciele mieszkań
gminnych wykupowali je, ponieważ gmina musi je utrzymywać a gdy ktoś kupi
mieszkanie, to temat już jest rozwiązany.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/53/2019.
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Głos zabrał Pan Rafał Kubicki przedstawiając projekt uchwały.
Pan Przewodniczący: Dotychczas stosowaliśmy bonifikatę 50% od wartości
nieruchomości, nie będziemy jej podwyższać lub obniżać, ponieważ uważamy, że jest
to stawka optymalna.
Radny Daniel Wiktorowicz: Czy gmina ponosiła jakieś koszty remontowe odnośnie tej
nieruchomości?

Pani Wójt: W ostatnim roku nie i w trakcie kadencji też nie. Prędzej były to czujniki,
badanie prądu, usługi kominiarskie. Czynsze nie pokrywają wydatków na te
mieszkania.
Radny Pan Marek Hryszkiewicz: Może na przyszłość można byłoby pomyśleć o
jeszcze większej bonifikacie jeżeli ktoś mieszka już kilkanaście lat tak jak jest to
robione w miastach.
Pani Wójt: Od spółdzielni mieszkaniowej można kupować na takich zasadach, od
gminy nie. Wszyscy mieszkańcy muszą być równo traktowani.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/54/2019.
Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku
Powiatowo – Gminnego.
Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/55/2019.
Ad. 23 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego.
Głos zabrał Pan Krzysztof Marcinek przedstawiając projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy: Dla kogo jest to dodatek?
Pan Krzysztof Marcinek: Dla osób, które są uprawnione do dodatku mieszkaniowego i
mają zawartą kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej z
przedsiębiorstwem elektrycznym składając wniosek mogą taki dodatek uzyskać.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/56/2019.

Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach
Trzebiechów i Swarzynice.

Głos zabrał Pan Rafał Kubicki przedstawiając projekt uchwały.
Radny Tomasz Płóciennik: Mam taką uwagę, chodzi o przejrzystość. Z tej mapki
dołączonej do uchwały ciężko coś wyciągnąć, ponieważ nie jesteśmy w stanie
odczytać numerów działek. Nie ma żadnego punktu odniesienia jak ta droga właściwie
przebiega, bo jeżeli ktoś nie jest właścicielem tych działek też nie wie gdzie to się
znajduje.
Pan Rafał Kubicki: W przyszłości zwrócimy uwagę, by numery działek były bardziej
widoczne. Jest to po istniejących drogach gminnych jadąc z Klenicy do Trzebiechowa
w miejscowości Swarzynice jest włączenie w drogę wojewódzką przy młodniku. Tam
jest droga gminna, to jest miejsce włączenia aż do samych terenów inwestycyjnych
cały czas są drogi gminne z ewentualnymi poszerzeniami po jednej lub po drugiej
stronie.
Przewodniczący: Czy ta droga nie była już wcześniej wytyczana w innym miejscu?
Pan Rafał Kubicki: Była propozycja utworzenia jej w innym miejscu ale przez lasy
państwowe, co wiązało się z uzyskaniem zgody ministra na wyłączenie gruntów z
produkcji leśnej i wiązały się z tym opłaty za to wyłączenie. W tej chwili nie
wchodzimy w grunty lasów państwowych, więc nie będzie tych opłat. Odcinek jest
trochę dłuższy niż poprzednio ale nie będzie opłat za wyłączenie.
Przewodniczący: Do Państwa radnych mam prośbę, że jeżeli będą kolejne takie
uchwały to proszę, by osoba, która za nią odpowiada uczestniczyła w posiedzeniach
Komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VII/57/2019.

Ad. 25 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
ustalenie stanu osobowego oraz przedmiotu działania komisji.
Głos zabrał Pan Rafał Ćwiertniewicz przedstawiając projekt uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została odrzucona
stosunkiem głosów 6 „za”, 8 „przeciw”.
Ad. 26 Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję
Rewizyjną wydatków poniesionych przez Gminę Trzebiechów na finansowanie
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie i Głuchowie.

Głos zabrał Pan Rafał Ćwiertniewicz przedstawiając projekt uchwały.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została odrzucona
stosunkiem głosów 6 „za”, 8 „przeciw”.
Ad. 27 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
Pan Wiktorowicz: Proszę o szybsze udostępnianie protokołu następnym razem.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, 14 głosów „za”.
Ad. 28 Sprawy różne.
Pan Marek Hryszkiewicz: Pani Skarbnik mówiła, że na dzisiaj przygotuje ile zostało z
funduszu sołeckiego Trzebiechowskiego.
Pani Skarbnik: 1780 zł.
Radny Marek Hryszkiewicz: Chcieliśmy podziękować dla Pani Wójt za transport
młodzieży na biwak, przyjechaliśmy z pucharami. A co do ostatniej sesji, na której
mówiłem że nie jesteśmy informowani, to rzeczywiście z Zielonej Góry dostała Pani
zaproszenie, my mieliśmy dostać a co do współpracy z partnerską gminą, to wysłali do
nas zaproszenie ale nie na tego maila. Jeżeli chodzi o śmieci, to może warto założyć
foto pułapki na tych śmieciarzy żeby ich nagrać.
Radna Aleksandra Śliwka: Chciałabym poinformować, że na drodze z Trzebiechowa
przez Borek do Głuchowa zrobiły się okropne dziury, a po drugie, nie ma tabliczki
informacyjnej o nazwie miejscowości Borek.
Pani Wójt: Fotokomórki można byłoby takie wstawić, jednak jak kamery nam kradną
te prawdziwe. Można by było o tym pomyśleć ale to trzeba całe lasy i przy drogach.
Jeżeli chodzi o dziury, to zostały zgłoszone do powiatu i czekamy aż dojdą do naszej
gminy. Zlecimy zrobienie tablicy do wsi Borek i tablica będzie zrobiona.
Radny Daniel Wiktorowicz: Proszę o wykoszenie poboczy dróg gminnych. Czasami
gram z dziećmi w piłkę nożną i musimy grać między śmietnikami, bo boiska nie ma.
Czy można na czas wakacji wykosić te nasze stare boisko żeby mogły tam sobie
spokojnie pokopać w piłkę?
Pani Wójt: Oczywiście jest taka możliwość, boisko będzie wykoszone.
Radna Natalia Śliwka: Co się dzieje w temacie chlewni?
Pani Wójt: Jeżeli chodzi o miejscowość Głęboka, to opinia jest negatywna, jeżeli
chodzi o Głuchów, to są to wszystkie opinie pozytywne. Na razie zastanawiamy się
nad decyzją, rozważamy wszystkie za i przeciw. Decyzja będzie do końca lipca,
jeszcze nie wiem jaka.
Radna Natalia Śliwka: A czy możemy coś jeszcze pomóc Pani w tej sprawie żeby było
Pani łatwiej?

Pani Wójt: Nie, nie. Proszę tylko byście dostarczyli te wszystkie podpisy do sprawy.
Proszę jeszcze wszystkich Państwa o uczestnictwo w proteście na drodze 278.
Radna Klaudia Żurawiecka: Z funduszu sołeckiego na spotkaniu wiejskim
zagłosowali, że przeznaczą 10 tyś zł na stawek na ul. Sulechowskiej. Z tego co wiem,
to zadanie ma być wykonane do końca grudnia ale w budżecie gminy nie mamy
przeznaczonych więcej niż 10 tyś na to zadanie. Czy ta kwota wystarczy na jego
oczyszczenie?
Pani Izabella Staszak: Wystarczy żeby wyczyścić. Rozmawiałam już z wykonawcą i
on tylko czeka, bo będzie to do końca roku zrobione. Z moimi pracownikami
będziemy musieli wywieźć ten muł ze stawku.
Pani Klaudia Żurawiecka: Dziękuję, że pomyślała Pani o naszych dzieciach i plac
zabaw zostanie przeniesiony za pałac.
Pani Malwina Leśniewska: Ponownie chciałabym się zapytać o nasze drogi, kiedy
zostaną zrobione? Najpierw mieliśmy dziury, teraz mamy garby. Co dalej?
Pani Wójt: Nie obiecywałam że zrobię skoro nie wiem czy tak będzie. Myślę żeby
zrobić tą drogę a środki na drogę będą po 2021 roku.
Radny Daniel Wiktorowicz: Droga w Radowicach została naprawiona ale niektóre
rzeczy z tej drogi da się wyciągnąć ręką, także myślę, że przy tych temperaturach i
deszczu znowu będę reklamował tą drogę.
Pani Wójt: Może Pan reklamować, w końcu też od tego jesteście. Wykonawca, który
robił tą drogę ma gwarancję do 2022 roku.
Radny Marek Hryszkiewicz: Zauważyłem, że kilka drzew jest w Trzebiechowie
poznaczonych i domyślam się że są one do wycięcia. Naprzeciwko stacji kolejowej
jest jedno drzewo złamane, próchnieje. Żeby przy tych wiatrach czasem nie spadło.
Kiedy one będą wycięte może Pani wie.
Pani Wójt: Teraz nie można wycinać drzew ze względu na okres lęgowy. Będą drzewa
ścinane i będą też nowe nasadzenia. A tam koło stacji zobaczę, bo nie widziałam.
Radny Tomasz Płóciennik: Mam pytanie do prezesa ZGK. Mieszkańcy gospodarstw,
którzy jeszcze nie zostali objęci rozbudową sieci kanalizacyjnej, głównie chodzi o
nowe domy, których właściciele martwią się czy zostaną objęci tą rozbudową.
Prezes ZGK: Byśmy musieli się dowiedzieć o które konkretnie osiedla chodzi. Na
dzień dzisiejszy po zakończeniu inwestycji, która się kończy i odbiorze nastąpi proces
wykonywania przyłączy do mieszkańców. Część przyłączy jest już dokumentowana,
część trzeba byłoby od podstaw wykonać i spółka deklaruje, że takie przyłącza będzie
wykonywać. Część Trzebiechowa nie jest objęta w ogóle, planujemy na przełomie
2020 roku wykonywać proces dokumentacji projektowej budowlanej na pozostałą
część, tj. ulica Skowronkowa i część w kierunku Swarzynic oraz Swarzynice.

Docelowo jest planowane, że wieś Swarzynice a może nawet Mieszkowo, Radowice i
Podlegórz będą przyłączone do oczyszczalni ścieków w przypadku gdy będzie kolejna
perspektywa środków unijnych na tego typu inwestycje i spółka takie dofinansowanie
otrzyma.
Sołtys Marcin Ligenza: Kto będzie płacił za podłączenie gazu w świetlicy w
Radowicach w okresie zimowym, kiedy będzie musiał grzać cały czas, bo jeśli
zostanie wyłączony, to rozsadzi instalację. Przy wjeździe do Swarzynic są postawione
tablice „gmina partnerska”. Proponuję je ściągnąć, bo są zarośnięte i powykrzywiane,
że nie chce mi się na to patrzeć. Podobnie jest o znakach informacyjnych o nazwach
miejscowości, białe powykrzywiane, np. znak Radowice od strony Podlegórza.
Jeszcze jeżeli chodzi o szkołę tańca, która taka istnieje, to mam wrażenie, że nasze
dzieci są pomijane, bo gdy żył Pan Tadeusz były na każdej imprezie, którą
organizował, w tej chwili one jeżdżą do Sławy, Bojadeł a tutaj nie pamiętam kiedy one
tańczyły a są to nasze dzieci, nie wspominając, że jeszcze rok temu nie trzeba było
płacić za salę, teraz już trzeba.
Pani Wójt Izabella Staszak: W takich świetlicach, jak ta w Radowicach nie może być
ogrzewania kominkowego, bo nie dogrzewają. Chcę zmienić ogrzewanie we
wszystkich świetlicach na bezpieczne a jaki to będzie koszt, to jeszcze sama nie wiem
ile będziemy płacić. Co do znaków gminy partnerskiej, to musi być ten znak, poproszę
moich pracowników, to oni go przestawią. Jeżeli chodzi o znaki miejscowości, to
przejrzymy wszystkie nasze gminne. Sama już nie mogę patrzeć na te wszystkie nasze
brudne znaki, trzeba je pomyć i dokładnie przejrzeć. Szkoła tańca płaci drobną opłatę,
ponieważ bierze od kobiet, dzieci pieniądze, więc nie może zarabiać jakaś kobieta,
więc powiedziałam, że ma płacić za prąd. I poprosiłam jeszcze żeby za darmo
nauczyła nas tańca a Pani ma to w nosie.
Dyrektor TOK: Staramy się na wszystkich imprezach, które organizuje TOK
urozmaicać wszelkie atrakcje. Pani Teresa jest zaproszona na święto indyka, gdzie
będzie miała występ około 40-45 minut. Staramy się, by każda impreza nie wyglądała
tak samo.
Radny Daniel Wiktorowicz: Sprecyzuję pytanie sołtysa Radowic, chodzi tu o znak
miejscowości Radowice od strony Podlegórza, który jest w strasznym stanie, się sypie,
pamięta lata 60 - te, tak bym to ujął.
Ad. 29 Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący zakończył VII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 13:11.
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