Protokół nr XII/2020
z przebiegu XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 28 lutego 2020 r.
Ad 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Rafał Ćwiertniewicz otworzył o godz. 10.00 XII Sesję Rady Gminy
w Trzebiechowie, stwierdził obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum
niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz
podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja
jest nagrywana.
Przywitał Radnych Gminy w Trzebiechowie, Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Gminy, Kierowników
jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów, Komendanta Miejskiego PSP i Komendanta Komisariatu w
Sulechowie oraz zaproszonych gości.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Wpłynęły następujące wnioski o zmianę porządku obrad:
- Wójt wniosła, w związku z nieobecnością Powiatowego Lekarza Weterynarii, o przedstawienie
stanowiska dotyczącego niezgody za płatność przez rolników za dziki oraz pilne wypłacenie
wynagrodzenia dla osób przeszukujących lasy,
- Przewodniczący wniósł o zmianę kolejności podejmowania uchwał.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę kolejności podejmowania uchwał, zmiana
została przyjęta 14 głosami „za”.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stanowisko Rady Gminy dotyczące Afrykańskiego pomoru świń (ASF).
4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na
terenie Gminy Trzebiechów.
5. Informacja Komendanta Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy Trzebiechów.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działaniach podjętych wobec Urzędu Gminy Trzebiechów w roku 2019 przez
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
9. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2019.
10. Plan pracy komisji na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z
działalności Ośrodka za rok 2019.
13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
14. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Trzebiechów za 2019 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Trzebiechowie w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Trzebiechów na lata 2020-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy Trzebiechów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebiechów na lata 2020 – 2037.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
22. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Ad 3. Stanowisko Rady Gminy dotyczące Afrykańskiego pomoru świń (ASF) .
Stanowisko przedstawiła Wójt.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał czy lasy państwowe ponoszą odpowiedzialność za dziki.
Mecenas odpowiedział, że odpowiedzialności za dzikie zwierzęta nie ponosi jednostka samorządu
terytorialnego.
Radny Ryszard Śliwiński poinformował, że własnością dzików jest Skarb Państwa.
Mecenas wspomniał, że z powodu braku uregulowania kwestii prawnej apel dotyczy kosztów utylizacji
padłych zwierząt.
Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko, zostało przyjęte 14 głosami „za”.
Ad 4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
na terenie Gminy Trzebiechów.
Informację przedstawił Komendant Miejski PSP.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał co stoi na przeszkodzie, aby wpisać OSP Głuchów do rejestru
krajowego.
Komendant Miejski odpowiedział, że brak wyposażenia i odpowiedniej ilości przeszkolonych osób.
Radny Marek Hryszkiewicz wspomniał, że jednostka jest 40 w województwie pod względem wyjazdów
oraz zapytał o możliwość przekazania z JR1 Star Man, który został ostatnio wymieniony.
Komendant Miejski odpowiedział, że planuje ukierunkowanie wymiany na samochód ciężki.
Ad 5. Informacja Komendanta Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy Trzebiechów.
Informację przedstawił Komendant Komisariatu w Sulechowie.
Radny Marek Hryszkiewicz zgłosił popełnienie wykroczenia, zasłonięcie znaku wjazdu na plac pałacowy
przez Panią Wójt.
Komendant poinformował, że istnieje krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa gdzie można zgłaszać
sytuacje.
Wójt podziękowała za współpracę straży i policji.
Ad 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym.
7 stycznia 2020 - Pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 od godziny 14.30 do 15.30.
22 stycznia - Uczestniczyłem w uroczystości otwarcia inwestycji z zakresu Ochrony Środowiska w
Gminie Trzebiechów. Gratulacje dla pani Wójt oraz pana prezesa ZGK pana Andrzeja Ogrodnika,
ukończenie tych inwestycji pozwala nam spokojniej patrzeć w przyszłość, oraz mieć uzasadnioną nadzieję
że w przyszłości uda się nam wykonać kanalizację na terenie całej Gminy.
28 stycznia - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpatrywała
petycję radnego Marka Hryszkiewicza w sprawie zmiany organizacji ruchu w Trzebiechowie przy ul.
Parkowej.
29 stycznia - Uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
Gminy, Oświaty, Kultury i Sporu temat to tworzenie planów pracy na rok 2020.
3 lutego - Pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy w pokoju nr. 11 od godziny 14.30 do 15.30.
15 lutego - Brałem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie.
17,18,20 - lutego Brałem udział w corocznych zebraniach sołeckich, w miejscowościach naszej Gminy.
23 lutego - Brałem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie.
24 lutego - Uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
Gminy, Oświaty, Kultury i Sporu tematem było omówienie uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy w tym
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
26 lutego - Uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Ad 7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
1.W dniu 21 grudnia 2019 odbyło się przy TOK im. T. Wojtera „Spotkanie opłatkowe” i Jarmark
Bożonarodzeniowy.
2.23 grudnia 2019 byliśmy w Schenkendobern powitać nowego Burmistrza Pana Ralpha Hemeistera
oraz opracowaliśmy Plan pracy na 2020 rok.
3.31 grudnia byłam chwilę na zabawie sylwestrowej w Głuchowie i ognisku sylwestrowym w
Swarzynicach.
4.12 stycznia razem z p. B. Cybulskim zbieraliśmy pieniądze na WOŚP.
5.12 stycznia wzięłam udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez p. Sołtys, Radę
Sołecką i KGW w Swarzynicach.
6.W dniu 14 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym Pana Wicewojewody Lubuskiego.
7.W dniu 15 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne z mieszkańcami Gminy i partnerami z Gminy
Schenkdobern.
8.W dniu 17 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizacji Pikniku Drobiowego –
Święto Indyka.
9.W dniu 17 stycznia na emeryturę odszedł Pan Bronisław Wasilewski.
10.20 stycznia odbyło się spotkanie z uczniami nt. funkcjonowania JST. W spotkaniu wzięłam udział
ja i Pan Cybulski.
11.20 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie Centrum Usług Społecznych. Razem z p. Krzysztofem
Marcinkiem zdecydowaliśmy się złożyć wniosek na ten pilotażowy program.
12.21 stycznia wzięłam udział w szkoleniu PFRON w Zielonej Górze w sprawie wyrównywania
różnic miedzy regionami.
13.22 stycznia odbyło się posiedzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego ASF i Ptasia grypa.
14.22 stycznia dokonaliśmy razem z Prezesem ZGK otwarcia inwestycji z zakresu Ochrona
Środowiska – Oczyszczalnia, SUW, samochód asenizacyjny, 10,5 km kanalizacji, 41 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
15.W dniu 23 stycznia odbyła się narada w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze
podsumowująca stan bezpieczeństwa za 2019r.
16. W dniu 24 stycznia wzięłam udział w obchodach 75 rocznicy mordu 41 kobiet w Starym
Jaromierzu.
17.27 stycznia odbyła się narada Sołtysów Wsi.
18.1 lutego w Głuchowie odbyło się spotkanie noworoczne, Dzień Seniora. Serdeczne podziękowania
dla Pana Sołtysa, Rady Sołeckiej.
19.3 lutego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odebrałam promesę w kwocie 552 578, 63 zł na
budowę żłobka.
20.W dniu 5 lutego odbyło się posiedzenie centrum zarzadzania kryzysowego w Kargowej z rolnikami
z Powiatu Zielonogórskiego.
21.W dniu 6 lutego odbyłam spotkanie z naszym Posłem p. Krystianem Kamińskim (Konfederacja).
22.W dniu 7 lutego podpisaliśmy umowę z NFOSiGW n a usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Trzebiechów. Podziękowania dla p.
B. Cybulskiego.
23.W dniu 8 lutego 50 osób zaangażowanych w 2019 życie Gminy wzięło udział w Walentynkowym
Koncercie w Zielonej Górze.
24.W dniu 13 lutego wzięłam udział w posiedzeniu Lubuskiej Wojewódzkiej Rady BRD w Zielonej
Górze.
25.W dniu 14 lutego w UM w Sulechowie Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji
Województwa Lubuskiego Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła posiedzenie z 9 Gminami.
26.W dniu 16 lutego wzięłam udział w obchodach 101 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w
Kargowej a później odbyło się rekonstrukcja bitwy Ardeny 1944.
27.W dniach od 17 luty do 21 luty odbyły się zebrania wiejskie po dwa w jednym dniu.
28.W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie w Starostwie w sprawie ASF z udziałem RIO, Powiatowej
Lekarz Weterynarii, Starosty Zielonogórskiego, Szefów Zarządzania Kryzysowego Zielonej Góry i
Powiatu, Łowczego Zielonogórskiego i nas Wójta Zaboru i Trzebiechowa.
29.Wzięłam udział w podsumowaniu wizytacji Biskupa Sochy Parafii Smolno Wielkie.

30.Pan Bartłomiej Cybulski wziął udział w Targach Edukacji i Pracy w Sulechowie.
31.Wzięłam udział w naradzie dotyczącej sprawdzania zanieczyszczeń wody i ścieków.
32.Wzięlam udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
33.GOPS w dniu 26 lutego 2020 rozpoczął rozdawanie żywności w ilości 11 ton dla naszych
mieszkańców.
34.W Gminie, we Wsiach zamontowane są foto budki, celem kontrolowania nielegalnego wywozu
śmieci po lasach i polach.
Ad 8. Informacja o działaniach podjętych wobec Urzędu Gminy Trzebiechów w roku 2019 przez
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Informację przedstawił Sekretarz.
Ad 9. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2019.
Przewodniczący poinformował, że sprawozdania dostępne będą na BIP.
Ad 10. Plan pracy komisji na rok 2020.
Plan pracy komisji przedstawili Przewodniczący Komisji.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XII/101/2020.
Ad 12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z
działalności Ośrodka za rok 2019.
Sprawozdanie przedstawił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Przewodniczący podziękował Kierownikowi oraz pracownikom GOPS za wykonywaną pracę.
Ad 13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z
realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
Sprawozdanie przedstawił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Ad 14. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów za 2019 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik.
Ad 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Trzebiechowie w roku 2019.
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzebiechowie.
Radna Klaudia Żurawiecka zapytała o temat szkoleń dla członków komisji.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że wszyscy członkowie muszą zostać przeszkoleni.
Radna Klaudia Żurawiecka zapytała ilu przedsiębiorców wzięło udział w szkoleniu odpowiedzialna
sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewodnicząca odpowiedziała, że łącznie z nią 4 osoby.
Radna Klaudia Żurawiecka zapytała kto przeprowadził diagnozę lokalną zagrożeń społecznych, jakie
zostały wysunięte wnioski oraz czy został sporządzony raport.
Przewodnicząca odpowiedziała, że jest raport sporządziła wynajęta firma. Zostały przeprowadzone dwie
diagnozy.
Radna Klaudia Żurawiecka zapytała kto brał udział w programie „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Przewodnicząca odpowiedziała, że brały udział dzieci w szkole, odbyły się trzy sesje w ciągu dnia.
Dodatkowo odbyła się sesja dla rodziców i nauczycieli.
Radna Klaudia Żurawiecka zapytała komu zostały przekazane kamizelki odblaskowe.
Przewodnicząca odpowiedziała, że zostało to zakupione dla policji, gdzie kamizelki rozdawane są na
różnych wydarzeniach.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w

Trzebiechowie podziękowała Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie
przy dniu dziecka.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Trzebiechów na lata 2020-2025.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.
Sekretarz wniósł o poprawę wielkości zasobów mieszkaniowych, dokładniej zmianę z 31 na 32 lokale.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XII/102/2020.
Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na
terenie Gminy Trzebiechów.
Projekt uchwały przedstawił Prezes ZGK.
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 XII/103/2020.
Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Marek Hryszkiewicz zgłosił, że wyklucza się z głosowania, ponieważ bezpośrednio go dotyczy
oraz poprosił o głosowanie nad tą uchwałą.
Radny Daniel Wiktorowicz przypomniał, że uchwała została przygotowana przez Klub Radnych „Z
ludźmi, wśród ludzi, dla ludzi”, podkreślił, że stawki w tej uchwale są należne strażakom.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 11 głosów „za”, 3
„nie głosowało”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XII/104/2020.
Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał o kwotę „Promesy” skąd wzięła się różnica pomiędzy wypowiedzią
Wójt w sprawozdaniu 522 tys. zł, a dochodem w budżecie 550 tys. zł.
Wójt odpowiedziała, że nastąpiła pomyłka, „Promesa”: wynosi 550 tys. zł.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XII/105/2020.
Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik.
Skarbnik wniosła o uwzględnienie autopoprawki.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XII/106/2020.
Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez komisje Rady.
Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał dlaczego za 2 lata zacznie być spłacany ten kredyt.
Skarbnik odpowiedział, że przyczyną są zobowiązania, które są już zaciągnięte, stąd spłata rozkłada się
2022 -2037, aby zostały spełnione wskaźniki z art. 244 ustawy o finansach publicznych.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał o wskaźniki były by korzystne przy spłacie od tego roku.
Skarbnik odpowiedziała, że jest to rozterminowanie kredytów zaciągniętych na dzień dzisiejszy, stąd

decyzja rozpoczęcia spłaty w 2022 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty w ramach inwestycji.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał jakie będzie zadłużenie gminy po zaciągnięciu tego kredytu.
Skarbnik odpowiedziała ze na rok 2020 zadłużenie wynosi 9 498 170,20 zł.
Radny Daniel Wiktorowicz wspomniał o planowanej drodze przy Dino, która będzie wykorzystywana
przy budowie żłobka i przedszkola, w przyszłości wybudowania szkoły, boiska wielofunkcyjnego, gdzie
będzie jeździł ciężki sprzęt, po którym nową drogę będzie należało naprawiać z własnych środków lub
zaciągnięcia pożyczki. Razem z Klubem Radnych „Z ludźmi, wśród ludzi, dla ludzi” wyszedł z prośbą o
wybudowanie tej drogi po zakończeniu wszystkich inwestycji.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał czy zaciągnięty kredyt wystarczy na inwestycje, czy będzie trzeba
dobierać kredyt do jej skończenia.
Wójt odpowiedziała, że nie można dobierać do żadnej inwestycji jeżeli jest po przetargu.
Dyrektor ZE poinformowała, że obecnie przedszkole nie spełnia norm przeciwpożarowych, a
wyremontowanie obecnego miejsca przewyższa koszt nowo wybudowanego przedszkola.
Radna Aleksandra Śliwka zapytała czy fundusz sołecki jest pewny?
Wójt odpowiedziała, że na zebraniach wiejskich poprosiła o przemyślenie przeznaczenia funduszy
sołeckich na konkretne inwestycje. Fundusz sołecki może zostać cofnięty przez przedłożoną Radzie
uchwałę.
Przewodniczący podsumował, że nie była to łatwa decyzja dla Rady, która debatowała, pracowała nad tą
uchwałą na komisjach. Radni oczekują, że pieniądze zostaną właściwie wydane i pozwolą na
zrealizowanie całej inwestycji. Poprosił o rozsądne gospodarowanie pieniędzmi.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 14 głosów „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XII/107/2020.
Ad 22. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący poddał głosowaniu protokół z XI Sesji Rady Gminy, który został podjęty 14 głosami
„za”.
Ad 23. Sprawy różne.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał o stawki za wodę, przeznaczenie pomieszczenia po rehabilitacji oraz
czy będzie rehabilitacja.
Wójt odpowiedziała, że w pomieszczeniu po rehabilitacji będzie OPS, a po pomieszczeniach OPS planuje
umieścić w przyszłości rehabilitację. Na rehabilitację fundusz ogłasza przetarg, ale nikt się nie stawił. W
przyszłości planowane jest na strychu po rehabilitacji zrobienie 2-3 mieszkania, m.in. dla lekarza.
Prezes ZGK odpowiedział, że nowa stawka ustalana jest przez organ regulacyjny czyli Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, gdzie został złożony wniosek, który oczekuje na akceptacje.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał dlaczego na PSZOK nie są przyjmowane odpady po remoncie
mieszkania, domu m.in. kasetony, styropian, beton. Zadał pytanie czy funkcjonuje dopłacanie do żłobków,
w przypadku braku żłobka w gminie.
Wójt odpowiedziała, że w przypadku PSZOK odpowiedź zostanie przesłana pisemna. Gmina nie
dopłacała do żłobków.
Radny Marek Hryszkiewicz przestawił zdjęcia oraz zgłosił problematyczne oznakowanie dróg, w tym
znak wjazdu na plac pałacu oraz braku oznakowania na niektórych gminnych drogach.
Wójt odpowiedziała, że w sprawie znaku wjazdu na plac pałacu odbyła się komisja, która wydała opinię.
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada Wójt Gminy, znak na tą chwile nie zostanie zmieniony, planowana
jest zmiana oznaczenia po zmianie lokalizacji OPS.
Ad 24. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XII Sesje Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 14.10.
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