Protokół nr VIII/2019
z przebiegu VIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 6 września 2019 r.
Ad 1. Otwarcie VIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Ćwiertniewicz otworzył o godz. 10.00 VIII Sesję
Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie, stwierdził obecność 14 radnych Rady Gminy
w Trzebiechowie, 1 radny nieobecny – nieobecność usprawiedliwiona. 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, zastępcę Wójta Pana Bartłomieja
Cybulskiego, kierownika jednostki organizacyjnej Pana Krzysztofa Sadowskiego, Mecenasa
Sławomira Kwietniowskiego, Panią Skarbik Ewę Kulik oraz zaproszonych gości. Pan
Przewodniczący przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja jest nagrywana.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę
Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w
dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
8. Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę
Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
Pani Wójt Izabella Staszak przedstawiła projekt uchwały, który dotyczył doświetlenia dwóch
przejść dla pieszych w miejscowości Trzebiechów.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VIII/58/2019.
Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały, który dotyczył dotacji przeznaczonej na usuwanie
azbestu z terenu Gminy Trzebiechów.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta

jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VIII/59/2019.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy.
Pani Ewa wniosła o autopoprawkę projektu uchwały, ponieważ nie został ujęty projekt o
doświetleniu przejść dla pieszych w kwocie 28 000 zł.
Pytanie zadał Przewodniczący Rady Gminy: zwiększenie wydatków w rozdziale
zabezpieczenie magazynu obrony cywilnej, cóż my tam robimy?
Pani Skarbnik: wykonanie krat zabezpieczających oraz doposażenie.
Pani Wójt: na ostatniej sesji mówiłam, że jakiś młodzian wkradł się do naszego magazynu
gminnego, pomimo systemu alarmowego. Została ukradziona piła Stihl, która została
odkupiona z pieniędzy z odszkodowania. Z uwagi na cenny sprzęt robione są kraty na wąskich
okienkach pod sufitem.
Radny Daniel Wiktorowicz: Pani Wójt, mam pytanie odnośnie zakupu namiotów 10szt. na
każde sołectwo oraz tak rozmawialiśmy na komisji to też będą ławostoły. Mam pytanie czy
namioty i ławostoły trafią do każdego z sołectw?
Pani Wójt: W tej chwili zbieramy z każdego sołectwa jak jest impreza gminna czy jakakolwiek,
zbieramy z Bojadeł, Kolska, Kożuchowa itd. Założeniem było mieć swoje, żeby nie musieć
zwozić, przywozić. Jeśli będzie impreza w każdej z naszej miejscowości wszystko będzie
pożyczane. Są to dwa duże namioty. W przetargu jest 7 namiotów, jest to pomyłka, musi być
10 mamy 10 sołectw i dokupimy 3 dodatkowo namioty.
Radny Wiktorowicz: Czyli do dyspozycji sołectw jeśli będzie jakaś uroczystość?
Pani Wójt: Tak, oczywiście. Będą składowane w magazynie.
Radny Marek Hryszkiewicz: Chciałbym się zapytać skąd taka różnica, 1 700 000 do
poprzedniej uchwały budżetowej, którą zmienialiśmy, skąd taka różnica między czerwcem, a
teraz?
Pani Skarbnik: W rozdziale 92120 zmniejszenie dochodów z tytułu ochrony zabytków i opieka
nad zabytkami to dofinansowanie na remont, na które został złożony wniosek, nie
otrzymaliśmy, część unijna, zmniejszenie dochodów.
Radny Hryszkiewicz: Dziękuje.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta
jednogłośnie, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VIII/60/2019.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy.
Radny Wiktorowicz: Pani Wójt, mam pytanie odnośnie budowy żłobka. Z dotacji 540 tys. zł,
czy ta kwota gwarantuje w 100 % wybudowanie tego żłobka? Czy będzie użyteczne za tą
kwotę?
Pani Wójt: Ogłoszony jest przetarg, 540 tys. zł na jedna sale dla 18 dzieci. Po przetargu

odpowiem jaka to będzie kwota.
Pani Skarbnik: Chodzi tu o utworzenie nowych miejsc. Dotacja jest na utworzenie żłobka, dla
18 dzieci.
Radny Wiktorowicz: Czy to będzie z zapleczem np. dla nauczycieli, kuchnią.
Pani Wójt: Zaplecze jest jedno, dla przedszkola i dla żłobka. Nie będzie kuchni, ponieważ nie
będzie gotować. Będziemy przewozić jedzenie. Pomieszczenie musi być do wydawania
posiłków.
Radny Hryszkiewicz: W 2020 roku musimy wziąć kredyt 500 tys., z tego co kojarzę na
poprzedniej sesji pytaliśmy się czy możemy się jeszcze zadłużać. Czy jeśli dziś zagłosujemy to
dajemy zielone światło na kolejny kredyt?
Pani Wójt: Musimy wziąć kredyt. Kredyt jest rozłożony na 10 lat. 540 tys. zł mamy, musimy
wziąć 500 tys. zł na drugą część, oczywiście w kredycie bo my nie mamy takich dochodów.
Radny Hryszkiewicz: W opinii RIO był zapis, że nie powinniśmy się zadłużać.
Pani Wójt: Oczywiście, we wszystkich opiniach, jakie przychodzą z RIO, jest mowa o
rozważnym gospodarowaniu mieniem publicznym, my to czynimy. Każda pożyczka musi być
zaopiniowana przez RIO. Pomimo podjęcia uchwały, musi być opinia RIO, bez zgody żadnego
kredytu nie można wziąć.
Przewodniczący Rady: Proszę Panią Skarbik o wytłumaczenie, przypomnienie w jaki sposób
zaciąga się kredyt w Gminie Trzebiechów.
Pani Skarbik: Procedura zaciągnięcia zobowiązania przez Panią Wójt wygląda następująco. W
pierwszej kolejności zwracamy się do Rady Gminy o upoważnienie zaciągnięcia takie kredytu
jest to oddzielna uchwała mówiąca o wysokości kredytu i jak on będzie spłacany. Następnie
taka uchwała wysłana jest z wnioskiem o udzielenie opinii RIO do RIO, z wnioskiem z aktualną
wieloletnią prognozą finansową, z głosowania Radnych nad tą uchwała. Po zaopiniowaniu
przez RIO, taki dokument jest wymagany przez każdy bank. W zależności od kwoty Ustawa o
zamówieniach publicznych wymaga przy wyższym progu przetargu na kredyt. Bank ma swoje
wymogi, jakie gmina musi spełnić. Na pewno jednym z nich jest warunek uzyskania
pozytywnej opinii RIO.
Przewodniczący Rady: Dziękuje bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś obawy? Czy
ktoś z Państwa chciałby jeszcze cokolwiek wiedzieć o finansowaniu inwestycji. Pani Wójt
powiedziała, że wiąże się to z wzięciem kredytu w kolejnych latach. Wiadomo, że nasza Gmina
wykonuje ją z kredytu. Żeby wziąć taki kredyt, potrzebne jest przejście całej procedury
przedstawionej przez Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik: W banku przeprowadzana jest analiza całości gospodarki lat 3 do tyłu oraz przez
tyle lat ile mamy zobowiązania. Żaden bank nie udzielił by kredytu gdyby gmina takiej
zdolności finansowej nie posiadała.
Radna Żurawiecka: 1 200 000 na postawienie żłobka z przedszkolem. Chciałabym się zapytać
o wyposażanie. Będziemy składać o dofinansowanie na wyposażenie?
Pani Wójt: Rozmawiałam z Paniami Dyrektor. Wyposażanie mamy w przedszkolu. Będzie
chodziło tylko o wyposażanie żłobkowe. Pierwsze moje kroki to są różne firmy. Na
wyposażenia są pieniądze z EFS, nie ma na budowę bo na budowę było rozdane w 2007-2013
na budowę przedszkoli tego typu budynków. Teraz na wyposażania są pieniądze ze środków
unijnych.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 13
głosów „za”, 1 głos wstrzymano.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR VIII/61/2019.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
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 VIII/62/2019.
Ad 8. Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący zakończył VIII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 10.42.
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