Protokół nr XIII/2020
z przebiegu XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 15 maja 2020r.
Ad 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Rafał Ćwiertniewicz otworzył o godz. 10.00 XIII Sesję
Nadzwyczajną 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. Przewodniczący przypomniał wszystkim
zgromadzonym, że sesja jest nagrywana.
Przywitał Radnych Gminy w Trzebiechowie, Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Gminy oraz
sołtysów.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Radny Daniel Wiktorowicz: „Panie Przewodniczący. Zgłaszam wniosek o zmianę porządku
obrad poprzez umieszczenie po punkcie 8 punktu 9 „Sprawy różne” a punktem 10 będzie
„Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie”. Z otrzymanego zawiadomienia o
dzisiejszej sesji nie wynika, aby sesja została zwołana przez Wójta lub co najmniej ¼
ustawowego składu rady. Taka więc do zmiany porządku obrad nie jest wymagana zgoda
wnioskodawcy o czym mówi art. 20 ustęp 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym. Art.20 ustęp
1a ustawy o samorządzie gminnym wskazuje wyraźnie, że Rada Gminy może wprowadzić
zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Ostatnia
sesja Rady Gminy w Trzebiechowie odbyła się w dniu 28 lutego 2020 roku, jeszcze przed
wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią coronavirusa a od tego czasu pojawiło się
kilka ważnych spraw, które należałoby omówić. Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi, cóż
zdarzyło się nadzwyczajnego, aby zwoływać sesję nadzwyczajną na tydzień przed
zaplanowaną w harmonogramie sesją zwyczajną, która ma się odbyć w dniu 22 maja 2020
roku? Wniosek przekazuję Panu Przewodniczącemu z prośbą o zamieszczenie w całości w
protokole z dzisiejszej sesji.”
Mecenas poinformował, że zgodnie ze statutem do sesji nadzwyczajnej stosuje się szczególne
przepisy, które nie pozwalają na rozszerzanie porządku obrad. Przewodniczący ma
kompetencję do zwoływania posiedzeń rady.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych
zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.16.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych
i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu
Gminy Trzebiechów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę
Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Zielonogórskiemu.
9. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały przedstawiła Wójt.
Radny Daniel Wiktorowicz: „Panie Przewodniczący. Przedłożone na dzisiejszą sesję projekty
uchwał nie spełniają wymogów statutowych. Projekty uchwał nie są zaopiniowane, co do ich
zgodności z prawem przed radcę prawnego oraz nie są zaopiniowane przez komisje Rady. O
tym wszystkim mówią § 47 ustęp 4 oraz § 48 ustęp 2 Statutu Gminy Trzebiechów. W związku
z powyższym w imieniu Klubu Radnych „Z ludźmi, wśród ludzi, dla ludzi” proszę o
zarządzenie przerwy w obradach do chwili zaopiniowania projektów uchwał przez radcę
prawnego oraz komisji rady zgodnie z ich kompetencjami. Proszę o zamieszczenie tego w
protokole z sesji.”
Wójt odpowiedziała, że wszystkie projekty są zaopiniowane i znajdują się u pracownika
obsługującego biuro rady.
Przewodniczący odpowiedział, że uchwały zostały zaopiniowane, potwierdzenie zostało
wysłane drogą mailową. Zapytał czy jest wymóg pieczęci Mecenasa na projekcie uchwał oraz
czy wystarczy potwierdzenie mailowe.
Mecenas potwierdził słowa Wójt oraz Przewodniczącego. Podkreślił, że wszystkie projekty
uchwał zostały zaopiniowane, lecz z uwagi na sesję nadzwyczajną oraz panującą sytuację z
COVID19 zostało zaopiniowane bez zaparafowania tych dokumentów.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał czy projekty uchwał powinny być podpisane.
Mecenas odpowiedział, że zgodnie z postanowieniami statutu projekty uchwał powinny być
zaopiniowane przez radcę prawnego, to zostało zrobione. Na dokumentach, które trafiają do
radnych w praktyce, która jest stosowana, powinno być potwierdzenie zaopiniowania. Mecenas
powtórzył, że projekty uchwał zgodnie ze statusem zostały zaopiniowane.
Przewodniczący poinformował, że od zwoływania komisji rady są odpowiedzialni
Przewodniczący tych komisji. Ponadto wspomniał, że wykonał połączenie online z radnymi,
by wytłumaczyć poszczególne uchwały rady gminy, w którym klub radnych nie brał udziału.
Radny Daniel Wiktorowicz odpowiedział, że data i godzina pokrywała się z naradą online
klubu, co uniemożliwiło udział. Zapytał dlaczego komisję się nie odbywają i poprosił o opinie
mecenasa.
Mecenas odpowiedział, że nie odpowiada za działania komisji, przewodniczący komisji jest
odpowiedzialny za organizację pracy komisji.
Radny Daniel Wiktorowicz zapytał czy można głosować nad uchwałą jeśli nie odbyły się
komisje. Według statutu projekty uchwał powinny zostać zaopiniowane przez komisje.
Mecenas odpowiedział, że za pracę komisji odpowiada przewodniczący komisji, który z jakiś
uzasadnionych względów nie zdecydował o zwołaniu komisji i komisja się nie wypowiedziała,
lecz nie stanowi to przeszkody, żeby procedować te uchwały na sesji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 10 głosów
„za”, 4 głosy „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIII/108/2020.
Ad 4. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła Wójt.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 10 głosów
„za”, 4 głosy „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIII/109/2020.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.16.2020 z dnia
13 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów
zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców
z terenu Gminy Trzebiechów.
Projekt uchwały przedstawiła Wójt.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał dlaczego to zarządzenie musimy zatwierdzać, a innych nie.
Wójt odpowiedziała, że wszystkie zarządzenia porządkowe muszą zostać zatwierdzone przez
radę gminy.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał czy ustawianie znaku to również zarządzenia porządkowe.
Wójt odpowiedziała, że nie.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał kto będzie egzekwował podlewanie ogródków w takich
godzinach.
Wójt odpowiedziała, że w związku z tym, że nie ma straży gminnej, zostaną poproszeni o to
sołtysi, mieszkańcy.
Radny Marek Hryszkiewicz odpowiedział, że tworzy się kolejny martwy przepis.
Wójt wspomniała, że gdyby Radny zagłosował za strażą gminną to by nie było martwego
przepisu.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał co z osobami, które mają szklarnie, folię i utrzymują się z
tego, ponieważ podczas zakazu podlewania stracą możliwość zarobku.
Wójt odpowiedziała, że umowę z ZGK mają podpisaną 3 osoby, jest to monitorowane.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał czy zakaz będzie dotyczył również trawników i kwiatów
gminnych.
Wójt odpowiedziała, że tak.
Radny Daniel Wiktorowicz poinformował, że uchwała o strażniku gminnym nie była
procedowana. Zapytał czy zostały przewidziane rekompensaty finansowe dla osób zajmujących
się uprawą rolniczą, sadowniczą oraz trzodą chlewną, z tytułu poniesionych przygotowań.
Wójt odpowiedziała, że uchwała dotyczy marnotrawienia wody.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 9 głosów
„za”, 5 głosy „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIII/110/2020.
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik.
Radny Marek Hryszkiewicz poprosił o wyjaśnienie skąd wzięła się różnica w dochodach gminy
pomiędzy kwotą z ostatniej sesji, a dzisiejszą.
Skarbnik odpowiedziała, wynika to z tego, że zostały wprowadzone wydatki zarządzeniem
Wójt, m.in. pomoc finansowa dla szkoły, karta dużej rodziny, wypłata akcyzy za paliwo dla
rolników.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał czy radni powinni dostać informacje o zarządzeniach w
materiałach.
Skarbnik odpowiedziała, że wszystkie zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej
publikowane są na stronie internetowej.
Przewodniczący poinformował, że Rada Gminy zajmuje się zarządzeniami porządkowymi
Wójta Gminy, zarządzenia budżetowe nie są kompetencją Rady Gminy.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 9 głosów
„za”, 5 głosy „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIII/111/2020.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę
Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała odrzucona, 2 głosy „za”, 5
głosów „przeciw”, 7 głosów „wstrzymano”.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zielonogórskiemu.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.
Radny Marek Hryszkiewicz wspomniał, że jest całym sercem za pomocą ale wstrzymuje się od
głosu ponieważ gmina nie udzieliła wsparcia w postaci maseczek dla mieszkańców.
Radny Daniel Wiktorowicz poinformował, że DPS w mediach prosi o wsparcie, zapytał czy
gmina jest stanie im pomóc. Wspomniał, że klub „Z ludźmi, wśród ludzi, dla ludzi” głosuje
przeciwko wszystkim uchwałom ze względów formalnych.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta, 9 głosów
„za”, 5 głosy „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIII/112/2020.
Ad 9. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący zakończył XIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 11.20.

