Protokół nr XIV/2020
z przebiegu XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 8 lipca 2020 r.
Ad 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Rafał Ćwiertniewicz otworzył o godz. 10.00 XIV 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. Przewodniczący przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja
jest nagrywana.
Przywitał Radnych Gminy w Trzebiechowie, Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Gminy, Kierowników
jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów oraz zaproszonych gości.
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Wpłynęły następujące wnioski o zmianę porządku obrad:
- Mecenas wniósł, o zmodyfikowanie punktów porządku obrad i zapisanie ich od punktu 8 do 12 jako
podpunkty składające się na jeden punkt dotyczący Rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2020r. oraz
o zapisanie punktów od 13 do 15 jako podpunkty składające się na jeden punkt dotyczący Podjęcia
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
Przewodniczący ogłosił pięciominutową przerwę.
- Przewodniczący złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad podpunktu 5 w punkcie 16 dotyczącego
rozpatrzenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Trzebiechów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad podpunktu 5 w punkcie
16, zmiana została przyjęta 15 głosami „za”.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 i debata nad raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy
Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r. .
13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Wójta..
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
16. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
2) zmiany chwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020-2037.
3) przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Trzebiechów.
4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.

5) wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do
spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Trzebiechowie.
6) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
7) rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Trzebiechów.
17. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Ad 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
W związku z sytuacją panującą w naszym kraju, moje działania były bardzo ograniczone,
sprowadzały się praktycznie do pracy nad oświadczeniami majątkowymi państwa radnych, gdzie
sprawdzałem je wszystkie i na bieżąco, zostawały nanoszone poprawki w tych oświadczeniach w
których było to niezbędne. Oświadczenia zostały skompletowane oraz wysłane do urzędu skarbowego
w ustawowym terminie.
W dniu 4- tego marca 2020r. pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy w pokoju nr. 11 od godziny 14.30 do
15.30.
15-tego czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Rewizyjnej tematem było : Omówienie
raportu o stanie gminy za rok 2019.
18-tego czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Rewizyjnej tematem było : Omówienie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2019.
24-tego czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji: Tematem była
skarga na działania Wójta Gminy Trzebiechów.
3 –go lipca uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Rewizyjnej tematem było: omówienie projektów
uchwał na dzisiejszą sesje Rady Gminy.
7-go lipca uczestniczyłem w posiedzeniach dwóch komisji : Budżetu oraz Rozwoju Gospodarczego
Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu: tematem posiedzeń było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Gminy.
W okresie miedzy sesyjnym wpłynęły do mnie następujące pisma oraz zaproszenia:
- zaproszenie na sesję powiatu,
- Odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze do pisma Przewodniczącego Rady
Gminy w Trzebiechowie , zawierającego stanowisko Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 lutego
2020 w sprawie wystąpienia ASF na terenie Gminy Trzebiechów,
- List otwarty do Pani Wójt Gminy Trzebiechów Izabelli Staszak od Radnych Rady Gminy w
Trzebiechowie w sprawie podatku od nieruchomości,
-do wiadomości zapytanie Klubu Radnych do Pani Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie maseczek
ochronnych dla mieszkańców Gminy,
-zapytanie p. radnego Daniela Wiktorowicza do pani Wójt Gminy Trzebiechów dotyczące bieżącej
sytuacji i spraw związanych z funkcjonowaniem gminy oraz zakładu komunalnego,
-Odpowiedź pani Wójt do wyżej wymienionego zapytania,

- prośbę o pomoc finansową w 2020 roku przy realizacji inwestycji,, Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w m. Radowice od Zarządu Powiatu Zielonogórskiego,
- skarga na działania Wójta Gminy Trzebiechów, pana radnego Marka Hryszkiewicza dotycząca znaku
przy ul. Parkowej.
-opinię na zasadność tej skargi od przewodniczącego komisji Skarg, wniosków i Petycji,
-skarga na działalność Włodarza Gminy oraz blokowanie dojazdu do firmy złożona przez mieszkańca
miejscowości Trzebiechów,
- prośbę o kontrolę i interwencję ,mieszkańców miejscowości Trzebiechów z powodu uporczywego
hałasu oraz rozpylania pyłu podczas obróbki drewna.
Wszystkie pisma kwalifikujące się wymagające toku prawnego zostały rozpatrzone lub są w toku
rozpatrywania przez organy rady.
Ad 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu w Senacie została
przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając
Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.
Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To
właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają
realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i
współtworzenia najbliższego otoczenia. Nie tylko duże aglomeracje, ale również małe miasteczka i wsie
zaczęły się rozwijać. Nadeszły wielkie inwestycje – budowy dróg, sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych, szpitali, placówek oświatowych, obiektów sportowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.
A co za tym idzie poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.
Dziś po latach doświadczeń wiemy już, że samorządność to więcej niż tylko administracja, to wspólnota
ludzi i podział terytorialny. Samorządność to także reguła życia społecznego polegająca na
zaangażowaniu i lokalnej aktywności.
Za wszystkimi działaniami stoją ludzie, to oni realizują zadania, organizują wspólnotę samorządową i
dbają o poprawę warunków życia mieszkańców. Mowa jest o zatrudnieniu w szeroko rozumianym
sektorze samorządowym, a więc w instytucjach publicznych, które są albo częścią administracji
samorządowej lub dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu, lub które wykonują
zadania będące ustawową kompetencją samorządów terytorialnych. Nalezą do nich ośrodki kultury,
pomocy społecznej , szkoły, przedszkola, żłobki, spółki i zakłady komunalne. Jubileusz to święto
wszystkich pracowników i członków wspólnot samorządowych, ludzi którzy doceniają dorobek
samorządów i nie chcą go zmarnować. Samorządy jako najskuteczniejsza forma zarządzania
terytorialnego, swoją odpowiedzialnością i skutecznością gwarantują dalszy rozwój naszych gmin i
realizacje oczekiwań mieszkańców. Pozyskaliśmy ok.30 mln.
Serdecznie dziękuję byłym i obecnym samorządowcom Wójtom, radnym, sołtysom, pracownikom
samorządowym.
1. Dnia 3 marca 2020r odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z Starostą
Zielonogórskim w Sulechowie.
2. Odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, które
dotyczyło pandemii COVID-19.
3. 5 marca 2020r wzięłam udział wraz z Danielem Serdyńskim w Tygodniu Statystycznym, na
którym był omawiany temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
4. W dniu 6 marca 2020r odbyło się podpisanie umowy na budowę przedszkola i żłobka w

Trzebiechowie.
5. Dnia 10 marca 2020r odbyło się spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa.
6. 11 marca w Gorzowie WLKP na zaproszenie p. Wojewody odbyła się narada związana z
Koronoawirusem,.
7. 3 maja 2020r złożyłam kwiaty pod pomnikiem w kolejną rocznicę Święta Konstytucji.
8. W dniu 6 maja 2020r. uczestniczyłam w XIII posiedzeniu Członków i Członkiń Rady
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem.
9. Dnia 11 maja 2020r odbyło się kolejne spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Sulechowie.
10. 14 maja odbyła się narada z Wojewodą Lubuskim Wójtów i Burmistrzów Województwa
Lubuskiego .
11. W dniu 15.05.2020r odbyła się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie.
12. 15 maja 2020r. uczestniczyłam w spotkaniu z Wojewodą Władysławem Dajczakiem w Gorzowie
Wlkp.
13. Dnia 19 maja 2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Poczty Polskiej w sprawie wynajęcia
lokalu w Trzebiechowie.
14. W dniu 20.05.2020r wzięłam udział w wideokonferencji w związku z realizowanym projektem
pn. ,,Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”.
15. Dnia 03.06.2020r zostały zakończone prace remontowo- budowlane w remisie OSP w Głuchowie.
Składam serdeczne podziękowania za pomoc przy proszeniu mieszkańców by pozostali w
domach, dezynfekcje obiektów mieszkalnych Gminy, obiektów użytku publicznego (np. Szkoła,
przedszkole, Urząd Gminy, lokale wyborcze).
16. 03.06.2020r. odbyło się spotkanie z Lubuskim Konserwatorem Zabytków.
17. Dnia 08.06.2020r. odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Zielonogórskiego w
Trzebiechowie.
18. Dnia 9 czerwca 2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ENEA.
19. Zakończyliśmy budowę drogi przy ul. Nowej w Trzebiechowie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
20. 10 czerwca 2020r. wzięłam udział wraz z pracownikami Urzędu Gminy w akcji #gaszynchallange
– zbiórce pieniędzy na rzecz dzieci cierpiących na SMA (rdzeniowy zanik mięśni).
21. Dnia 16.06.2020r. Gmina Trzebiechów dołączyła do akcji ,,Nakręceni na pomaganie” w związku
z czym zostało postawione przed Urzędem Gminy czerwone serce na plastikowe zakrętki.
22. W dniu 16.06.2020r.odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem.
23. 17.06.2020r odbyło się podpisanie umów na remont drogi- Ul. Ogrodowa oraz drogi (dz. nr 113)
przy markecie DINO.
24. W dniu 18 czerwca 2020r. uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu w LGD w Zaborze.
25. Dnia 25 czerwca 2020r. wzięłam udział w Konwencie Włodarzy Ziem Lubuskich w Kłodawie.
26. Dziewczęta zostały zaszczepione drugą dawką szczepionki przeciwko HPV rakowi szyjki
macicy.
27. 26 czerwca 2020r. odbyło się podpisanie umowy z EWE na podłączenie do instalacji gazowej
obiektów gminnych.
28. Pieniądze z LGD 56 tys. zł (boisko wielofunkcyjne)
29. Wniosek pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie” w ramach działania
6.4. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” – RPO Lubuskie
2020 w części współfinansowanej przez EFS. Wartość projektu: 793 206,25 zł., dofinasowanie
85% - 674 225,31 zł. Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 31.08.2022 r. (funkcjonowanie
żłobka wraz z doposażeniem).
30. Wniosek pn. „Przedszkolakiem dobrze być w Trzebiechowie” w ramach działania 8.1. „Poprawa
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej” – RPO Lubuskie 2020 w części współfinansowanej
przez EFS. Wartość projektu: 210 170,00 zł., dofinasowanie 85% - 178 644,50 zł Okres realizacji
projektu: 01.07.2020 – 30.06.2021 r. (funkcjonowanie przedszkola wraz z doposażeniem).
31. Wniosek grupy nieformalnej w ramach konkursu Startuj z FIO – Lubuskie Lokalnie (realizator
LGD „Między Odrą a Bobrem”) – Doposażenie OSP w Głuchowie w 2 ubrania specjalne. Wartość
projektu: 4 000,00 zł (dofinasowanie 100%)

32. Zdalna szkoła pozyskaliśmy 90 tys. zł na zakup 18 laptopów dla młodzieży i nauczycieli i 16
laptopów dla młodzieży z rodzin wielodzietnych. Laptopy zostały przekazane 14 kwietnia i 22
maja 2020r.
33. Przeniesiono GOPS do pomieszczeń przy ul. Parkowej.
34. Pracownicy GOPS i pracownicy UG rozdysponowali 8 ton żywności dla mieszkańców naszej
Gminy.
35. W pomieszczeniu GOPS mieści się Poczta Polska.
36. Na mostek w Ostrzycach zamówiono materiał.
Ad 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 i debata nad raportem.
Pani Wójt przedstawiła obszerny Raport na temat Gminy Trzebiechów, dotyczący m.in. zabytków,
przyrody, społeczności, finansów itp.
Radny Marek Hryszkiewicz: Czy ktoś w naszej gminie skorzystał z programu czyste powietrze? oraz ile
osób?
Pani Wójt: Nie pamiętam dokładnie ale 6 lub 7 osób skorzystało z programu, ponieważ nie muszą jeździć
do Zielonej Góry
Radny Marek Hryszkiewicz: Mówi się, że jest dużo inwestycji i pozwoliłem sobie porównać je z
wykresem z raportu. Po przeanalizowaniu kwoty na inwestycje i wielkości zadłużenia gminy zauważalny
jest mały wzrost zadłużenia co do potężnych inwestycji z tego roku oraz latu ubiegłych. Czy można to
wyjaśnić?
Pani Wójt: Tak jak już wcześniej mówiła Pani Skarbnik na komisji nigdy się nie dostaje w jednym roku
całej puli. Jeżeli mamy przyznane 4mln na dofinansowanie jakiegokolwiek zadania to tej kwoty nie
dostajemy w jednym roku, ponieważ inwestycja nie będzie w nim zakończona, dlatego też płatności są
porozbijane. W sprawozdaniu z wykonania budżetu można zauważyć, że są uwzględnione inwestycje z
2016r. także finansowo te kwoty muszą być porozbijane. Ja wpisuję tylko to co było w ubiegłym roku a
cała kwota jest w tym drugim sprawozdaniu finansowym.
Radny Marek Hryszkiewicz: Tylko jeżeli wydatki gminy w 2019r. są w tym uwzględnione to ja rozumiem,
że to są przedstawione tylko z tego roku nasze inwestycje. Czy to jest cały koszt inwestycji tych 7 mln
czy to jest np. połowa dotacji otrzymanej z UE czy z innych programów. Skąd bierze się ta różnica między
kwotami przeznaczonymi na inwestycje a wielkością zadłużenia gminy?
Pani Wójt: Podana kwota to wysokość zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019r., tak jak było mówione
na komisji w ustawie finansowej nie możemy wpisywać, że od razu gmina otrzymała całość
dofinansowania tylko faktycznie otrzymaną kwotę. Natomiast w sprawozdaniu finansowym jest już
podana cała kwota dofinansowania
Radny Marek Hryszkiewicz: Wszystko rozumiem tylko dziwnie to wygląda bo dla mnie byłoby zasadnym
wpisywanie konkretnych kwot przeznaczonych na inwestycje, ponieważ kwoty nie pasują do wysokości
zadłużenia gminy.
Pani Wójt: Nie można tak napisać ponieważ nie dostaliśmy tych wszystkich pieniędzy w 2019r. W
raporcie macie Państwo dane tylko za rok 2019, dlatego jest to niespójne z drugim sprawozdaniem. Takie
są przepisy jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych i napisanie tego w inny sposób byłoby
przekłamaniem.

Radny Daniel Wiktorowicz:
Wysoka Rado,
Pani Wójt,
Szanowni Państwo.
Po przeanalizowaniu raportu o stanie gminy za rok 2019 pragnę gorąco podziękować Pani
Wójt za to, co Pani zrobiła dla lokalnej społeczności w roku ubiegłym. Dokonania Pani Wójt widać
„gołym okiem”. Jednakże chcę zwrócić uwagę na zadania, które nie zostały zrealizowane, powiem więcej
– nic nie zrobiono w tym kierunku.
W swoim programie wyborczym deklarowała Pani – cyt. „Budowa ścieżki rowerowej
Trzebiechów – Sulechów przy drodze W 278”.
Na jakim etapie jest powyższe zadanie i co zostało już w tym kierunku wykonane ?
Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe to właśnie mieszkańcy podczas wielokrotnych rozmów
zasugerowali mi dobry pomysł a mi nie pozostało nic jak tylko zagłębić się w ten temat. Słuszną opcją
wydaje się budowa ścieżki rowerowej po starym nasypie kolejowym. W powiecie nowosolskim nie
stanowiło to problemu. PKP nie potrzebuje skrawka terenu i można pokusić się o przejęcie go za
symboliczną złotówkę.
Z informacji jaką uzyskałem nasyp kolejowy z Trzebiechowa do Radowic to 2989 m., z Radowic do
Górzykowa - 4208 m. i już jesteśmy w gminie Sulechów.
Jazda po byłym torowisku to sama przyjemność, brak stromych wzniesień, oddalenie od ruchliwych dróg,
a przez budowę nie ucierpi żadne drzewo.
Współpraca z gminami Sulechów i Bojadła w sprawie budowy ścieżek rowerowych to włączenie gminy
Trzebiechów do sieci ścieżek prowadzących do Nowej Soli, Sulechowa, Zielonej Góry, Babimostu i
Kargowej. Budowa ścieżki rowerowej w gminie Trzebiechów powinna znacząco wpłynąć na
podniesienie walorów turystycznych co może pomóc w pozyskiwaniu inwestorów.
Co innego ewentualny inwestor zobaczy z szybko jadącego samochodu a co innego siedząc na siodełku
rowerowym.
Tak więc warto Pani Wójt i Szanowna Rado , pochylić się nad tym zagadnieniem.
Kolejna sprawa to kompleks sportowy w Podlegórzu. Z uwagi na to, że dużo biegam, dużo jeżdżę
rowerem ponieważ sport jest w moim sercu to też dużo widzę. Widzą mnie również mieszkańcy gminy.
Do wyborów szedłem z hasłem „Z ludźmi,
wśród ludzi, dla ludzi” więc słucham mieszkańców.
Na uwagę zasługuje wykonana inwestycja z programu operacyjnego transgranicznego Polska –
Branderburgia 2007-2014, który zrealizowano za kwotę 375 000 euro, co przy dzisiejszym przeliczniku
euro – 4,45 zł daje kwotę 1 668 750 zł.
Jak wygląda dziś kompleks sportowo – rekreacyjny w Podlegórzu – serdecznie zapraszam. Jest to bardzo
przykre , ponieważ na dzisiejszej sesji Rady Gminy obecne są osoby , który były za tą inwestycją.
Wcześniej byli „ZA” a dzisiaj jakoś zapomnieli, za czym podnosili ręce podczas głosowania.
Tylko dzięki piłkarzom Piast Podlegórz płyta boiska do piłki nożnej nadaje się do użytku, za co wszystkim
ludziom związanym z futbolem w Podlegórzu należą się wielkie słowa uznania oraz podziękowania.
A co dzieje się obok? Teren zaniedbany, trawa do kolan a w niektórych miejscach nawet do pasa, co
skutkuje brakiem możliwości korzystania z boisk do gry w piłkę siatkową. Nasuwa się pytanie: gdzie jest
gospodarz tego obiektu? Kto odpowiada za taki stan rzeczy? Podczas trwających wakacji zarówno
młodzież jak i dorośli z przyjemnością mogliby skorzystać z tego terenu sportowego.
Jak siatkówka na otwartym terenie to tylko teraz, podczas wakacji a nie jesienią czy zimą.
Jeszcze nie tak dawno, działające Trzebiechowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej wspólnie z Gminą
organizowało międzynarodowy turniej piłki siatkowej. Kompleks sportowy żył, a na chwilę obecną
uważam , że został zapomniany i pozostawiony sam sobie, a szkoda ….
Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby niepodziewania zjawili się tam przedstawiciele
zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Schenkendobern ?
Jedyne słowo jaki mi się nasuwa to WSTYD !!!
Wspomnieć jeszcze muszę o projekcie tzn. winnicy, która znajduje się na tym samym terenie, która tez
woła o pomstę do nieba!
Kolejnym punktem, który chce poruszyć w dzisiejszej debacie to park przy pałacu
w Trzebiechowie. W chwili obecnej przepiękny park jest w opłakanym stanie. Podobnie jak w Podlegórzu
trawa dopasa, a jak wysoka trawa to skupisko owadów, leżące gałęzie, brak przeglądu stanu drzew, uschłe

gałęzie to nic innego jak zagrożenie dla osób tam przebywających. Warto pomyśleć o rewitalizacji
naszego przepięknego parku , który jest Naszą wizytówką.
Nie od dziś wiadomo, że zbliża się globalne ocieplenie a wysokie temperatury dają się nam
wszystkim we znaki. Z roku na rok niestety , ale będzie coraz gorzej . W Trzebiechowie z racji
tego, że prawie wszystkie drogi zostały wykonane z kostki betonowej jest „zabetonowany”. Brakuje
miejsc zacienionych, w którym możemy schronić się przed słońcem. Gdzie więc mają się udać
dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi czy nasi mieszkańcy i goście? Na czym mogą usiąść? W parku
brakuje ławek, koszy na śmieci, w parku po prostu jest nie bezpiecznie. Park umiera śmiercią naturalną.
I tym tematem należy się szybko zająć.
Trzeba poszukać pieniędzy i metodą „małych kroczków” zabrać się do pracy. Moim marzeniem niech
będą słowa piosenki „ Tu na razie jest ściernisko ale będzie San Francisko…”
Po przeanalizowaniu raportu stwierdzam, że większość inwestycji realizowana jest
w Trzebiechowie. Co z pozostałymi, mniejszymi sołectwami? Mówiąc to w imieniu mieszkańców
sołectwa Radowice – jesteśmy pomijani. A jeżeli chodzi o pomysł budowy chodnika w pasie drogi
powiatowej nr 1198 F – to o tym w dalszej części sesji głos zabierze Pan Sołtys Marek Matuszewski.
Kolejna sprawa to toczący się spór z prowadzącym działalność gospodarczą Panem H. Spór dotyczy
zakłócanie miru domowego.
Na terenie gminy nie mamy dużo firm, które dzięki prowadzeniu swojej działalności opłacają podatki i
zasilają kasę gminy.
Szanujmy każdego przedsiębiorcę a każdy spór rozstrzygajmy z korzyścią dla każdej ze stron.
Na pewno nie donosami i nasyłaniem kontroli.
W swoim programie wyborczym jedną z obietnic Pani Wójt było : cyt. …”Pozyskiwanie
nowych inwestorów w celi stworzenia nowych miejsc pracy”.
Nasuwa mi się pytanie: cóż na dzień dzisiejszy może zaoferować gmina Trzebiechów
potencjalnemu inwestorowi?
Czym możemy go zachęcić, aby zainwestował swoje pieniądze właśnie w naszej gminie?
Póki co w gminie nie mamy przygotowanej lokalizacji, na takie firmy z dala od zabudowań
mieszkalnych. O powstaniu tak zwanej „strefy ekonomicznej” mówiłem już niejednokrotnie
podczas pracy w komisjach. Mówiłem o konieczności przygotowania terenu i oczekiwaniu na inwestora.
Ale niestety, do części radnych to nie docierało a to wielka szkoda. Uważam, że jako radni Rady Gminy
musimy popatrzeć perspektywicznie a nie tylko tu i teraz. Musimy pomyśleć co będzie za 5, 10 czy 15
lat. Wyborcy nas z tego rozliczą.
I na koniec sprawa drogi koło „Dino” w kierunku nowo budowanego przedszkola
z oddziałem żłobka. Wielokrotnie o tym mówiłem, mówili również członkowie naszego Klubu Radnych.
Nie jesteśmy przeciwko budowie drogi. Droga jest jak najbardziej potrzebna ale jeszcze nie teraz. Kiedy?
Ano dopiero po wybudowaniu szkoły i boiska wielofunkcyjnego, ponieważ pracujący przybudowie sprzęt
ciężki po prostu drogę zniszczy. Budowa drogi teraz, jest niczym innym jak budowanie domu nie od
fundamentu lecz od dachu. Póki co dojazd do przedszkola jest możliwy od strony ulicy Sportowej a środki
przeznaczone na budowę tej drogi można wykorzystać na inne drogi, które wymagają remontu.
Pani Wójt - proszę nie odbierać moich sugestii jako atak lecz tylko jako drogowskaz,
ponieważ nam wszystkim na tym zależy , aby nasza gmina się rozwijała a mieszkańcom żyło się lepiej.
Proszę Pana Przewodniczącego o zamieszczenie w protokole obrad sesji mojego wystąpienia
w całości.
Pani Wójt: Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową to mówiłam w sprawozdaniu, że do Swarzynic będzie
zrobiona i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Przed chwilą wspominałam o tym co mówiła Pani
Minister z czego bardzo się cieszę, ponieważ mamy szeroko zakrojone plany dotyczące powstania ścieżek
od Gminy Kolsko. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli objęło swoimi pieniędzmi właśnie Gminę Kolsko
i sfinansowało tą inwestycję. Poza tym chcielibyśmy żeby ścieżki były w całym województwie i właśnie
w tej sprawie odbędzie się spotkanie między innymi z Marszałkiem Województwa Lubuskiego. Co do
kompleksu sportowego w Podlegórzu to ma Pan nieścisłe dane ponieważ całość kosztowała 2mln złotych.
Jeżeli cokolwiek chcielibyśmy zorganizować to przedstawiciel LZS Pan Robert Chwiałkowski musiałby
wystąpić o pozwolenie do sanepidu w związku z pandemią COVID- 19. Koszenie i utrzymanie porządku
w kompleksie jest zlecane i należy do zadań LZS zgodnie z zawartą umową. Winnica znajdująca się na
kompleksie sportowym w Podlegórzu podlega pod Zabór i tak naprawdę to oni powinni tu przyjeżdżać i

pielęgnować, a nie pracownicy Urzędu. Jeżeli chodzi o park w Trzebiechowie to jest on pod stałym
nadzorem Pani Konserwator, nie możemy nic robić na własną rękę. Dwójka moich pracowników do końca
grudnia uprzątnie park zgodnie z zaleceniami Pani Konserwator. Park jest zabytkowy i absolutnie nic nie
można zrobić bez wcześniejszej zgody. Niestety martwi mnie tylko to, że co aktualnie zostało zrobione
tj. kamery, ławki, kosze zostało zdewastowane a nie posiadamy Straży Miejskiej lub innych służb które
mogłyby kontrolować te miejsce. W sprawie drogi powiatowej czekam na telefon i w przyszłym tygodniu
odbędzie się spotkanie na którym będziemy rozmawiać o drodze powiatowej w Radowicach. Chciałabym
również zaznaczyć, że nie mam żadnego sporu z Panem H., Pan ten spór ma ale z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego i domagać będę się sprostowania w tej sprawie. Paszkwile, które są
kierowane do mojej osoby są nieprawdziwe. Pan H. stwierdził, że skoro długo pracowałam w Starostwie
Powiatowym to mogę mu coś ,,załatwić” ale samowoli budowalnej nie wolno załatwić. Poszukuje
również osoby do pracy na podatki do Urzędu i nie ma chętnych. Na początku zarejestrowanych w
Urzędzie Pracy było 103 osoby, na chwilę obecną w obliczu pandemii jest zarejestrowanych 105 osób.
Droga do ulicy Ogrodowej w Trzebiechowie jest już robiona, natomiast droga do Dino będzie robiona
dopiero po wybudowaniu przedszkola co jest ustalone z wykonawcą, żeby ciężki sprzęt pracujący przy
budowie przedszkola nie zniszczył nowej drogi.
Radny Daniel Wiktorowicz: Tak jak przeczytałem w swoim wystąpieniu nie chcę by odebrała Pani moje
sugestie jako atak a jedynie jako drogowskaz na drodze dalszej współpracy. Po przeanalizowaniu raportu
jak najbardziej widać Pani pracę a ja jako radny myślę, że warto podsunąć pomysł tak jak mi robią to
mieszkańcy np. z wałem kolejowym. Bardzo się cieszę, że odbyło się spotkanie i że zaczyna dziać się coś
co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie, bo zależy na tym mi jak i myślę
innym radnym oraz mieszkańcom gminy. Nawiązują do sporu z mieszkańcem ul. Trojaków w
Trzebiechowie, nic nie wspominałem o jakimś sporze. Chodziło mi o to, że powinno zależeć nam na
nowych miejscach pracy. Warto byłoby pomyśleć o zagospodarowaniu kilku działek gdzie przedsiębiorcy
bez trudu będą mogli się rozwijać, bo co za tym idzie wniosą do budżetu pieniądze w postaci podatku.
Aktualnie nie mamy takich terenów, ale w przyszłości można byłoby pomyśleć i wskazać działki.
Pani Wójt: Kiedy Pan Stanisław Drobek był Wójtem PKP chciało oddać całą tą sieć za darmo, lecz Pan
Drobek nie wziął tego. W ubiegłym roku PKP dało ofertę kupna tego zarośniętego terenu za wielkie
miliony. Nas jako Gminę nie stać na kupno tego, ale rozmawiałam z Zarządem Dróg Wojewódzkich o
ścieżce i jakby to wyglądało przy drodze wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o strefy to warto wspomnieć, że
Pan H. ma swoje działki także mógłby przyjść, porozmawiać i zapytać. On natomiast zaczął prowadzić
firmę bez wiedzy i zgody. A wpisanie do rejestru działalności to jest całkowicie inna sprawa. Ja nie jestem
przeciwna prowadzenia działalności gospodarczych natomiast samowola budowlana to co innego.
Radny Daniel Wiktorowicz: Warto po prostu pamiętać, że jeżeli wybuduje się jakaś firma łatwiej będzie
przyłączyć inne działki i mieć pieniądze z podatków. Wskazując lokalizację, która znajduje się z daleka
od zabudowań wszyscy będą zadowoleni.
Radny Marek Hryszkiewicz: Wracając do drogi do Dino sama właśnie Pani powiedziała, że gdy skończy
się jedna inwestycja zacznie się druga żeby nie uszkodzić drogi. Jednocześnie wiemy na szkołę, która
również ma być wybudowana na tym terenie oraz boisko wielofunkcyjne co za tym idzie transport ciężki
o którym cały czas rozmawiamy będzie korzystał z tej drogi i może ją zniszczyć. Można byłoby przełożyć
budowę tej drogi na później a dokończyć inne zaczęte inwestycje. Jeśli chodzi o park i gałęzie które
zwisają z drzew zagrażając zdrowiu lub życiu to jest to sprawa która nie może czekać. Trzeba zająć się
tym tematem i stworzyć odpowiednią dokumentację i działać w celu poprawienia bezpieczeństwa.
Pani Wójt: Mamy 18 żłobkowych dzieci i 70 przedszkolnych. Jeżeli chodzi o drogę koło przedszkola to
nie będę puszczać samochodów z dziećmi tą drogą, ponieważ chodziło o to żeby było bezpieczniej w
momencie gdy rodzice mogą podjechać do przedszkola. Oprócz tego moich dwóch pracowników będzie
samodzielnie budowało z kostki drogę dojazdową z ul. Sportowej, ponieważ jedzenie będzie dowożone
do przedszkola. Bardzo zależy mi na zależy na bezpieczeństwie oraz na wygodnym dojeździe. Jeżeli
chodzi o szkołę to pandemia wyłączyła Pana z Łodzi. Pan Rafael nie wymiguje się od kupna pałacu ale
też nie wiadomo kiedy to nastąpi. Utrzymanie szkoły to bardzo duży koszt, wszystkie wystosowane

wnioski chociażby o pomoc w naprawieniu dachu przychodzą z oceną negatywną, a pandemia która
obecnie panuje tylko pogarsza obecną sytuację.
Radny Tomasz Płóciennik: Powinniśmy na chwilę obecną zostawić temat ul. Trojaków, ponieważ na
dniach zostanie zorganizowana komisja w tej sprawie z tytułu wpłynięcia skarg. Zaineresowani radni,
komisja oraz Pani Wójt na spotkaniu będą mogli wyjaśnić sobie wszystkie kwestie. Mieszkam w naszej
gminie od urodzenia i naprawdę zauważalny jest rozwój, który wszyscy widzimy tylko najważniejsza
kwestia jest taka iż nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Powstały drogi, kanalizacja. Nie ma jeszcze
ścieżek ale wiadomo, że nie zrobimy wszystkiego w jednym czasie bo wiemy jakim budżetem
dysponujemy i ile można z niego wziąć.
Radna Helena Banachowicz: Pani Wójt powrócę jeszcze do prawy przedszkola, mianowicie jak będzie
rozwiązana sytuacja dzieci dojeżdżających? W chwili przed pandemią dojeżdżały do szkoły autobusem i
blisko miały do przedszkola. Pytanie brzmi czy autobus będzie podjeżdżał pod przedszkole, czy też dzieci
będą doprowadzane?
Pani Wójt: Załatwiliśmy to z PKS-em bo wcześniej nie mogliśmy rozwiązać umowy i płacimy 60% jak
wszystkie Gminy, również Sulechów i okolice normalnie od września lub od kiedy będzie możliwość
dzieci będą dowożone i wszystko będzie realizowane tak jak było dotychczas. Drogą koło Dino będą
jeździły autobusy.
Ad 6. Podjęcie 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 XIV/113/2020.
Pani Wójt złożyła podziękowanie wszystkim współpracownikom.
Następnie przewodniczący ogłosił dziesięciominutową przerwę.
Ad 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu
Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2019r.
Pani Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz przedstawiła obszerne sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Pan Marek Hryszkiewicz: Pani Wójt mam pytanie dotyczące trzydziestego punktu w zadaniach
zrealizowanych jest tam mowa o zakupieniu i zamontowaniu znaków drogowych. Moje pytanie brzmi,
ile tych znaków było i jakie koszty? W punkcie dziesiątym mamy informację o złożeniu wniosku o
dofinansowanie inwestycji na remont i modernizację dachu pałacu w Trzebiechowie. Jest tam zawarta
informacja na temat ile punktów gmina otrzymała oraz o tym czy dostała dofinansowanie czy nie. W
punkcie jedenastym jest z kolei informacja o tym, że Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki w ramach naboru wniosków ,,Sportowa Polska” o dofinansowanie do boiska wielofunkcyjnego
w Trzebiechowie jest niekompletna, ponieważ nie ma tutaj informacji o tym ile wniosek uzyskał punktów
oraz czy przeszedł pozytywnie ocenę.
Pani Wójt: Jeżeli chodzi o koszt znaków to 4 tabliczki wyniosły 200zł, ale całą listę znaków z całego roku
prześlę pisemnie żeby był w nie wgląd oraz żeby Radny wiedział ile znaki kosztują Gminę. Co do punktu
10 i 11 to wnioski zostały złożone, wszystkie wnioski przechodzą ale pieniędzy niestety brak. Dostaniemy
jednak dofinansowanie z LGD i z drugich środków dołożę pieniądze także nie będziemy musieli w tym
roku dokładać z budżetu.

Radny Marek Hryszkiewicz: Szanowna Pani Wójt tak ja Pani mówi na dofinansowanie remontu i
termomodernizację dachu otrzymywało środki większość kościołów czy muzeów, my byliśmy bardzo
daleko na tej liście i przeszliśmy tą kwalifikację ale zabrakło pieniędzy. Trochę się to jednak nie zgadza
z odpowiedzią Ministerstwa Sportu do którego pozwoliłem sobie napisać informację jawną. Zapytałem
jakie wnioski od 2015 roku Gmina Trzebiechów złożyła właśnie na boisko i jak były one rozpatrzone.
Pozwolę sobie przeczytać odpowiedź którą uzyskałem.
Zastępca Wójta Pan Bartłomiej Cybulski: Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie bo jestem autorem
tego wniosku do Ministerstwa Sportu zarówno w tamtym roku, jak i w roku obecnym. Wcześniej w 2015
roku nie było tego programu i ja też tu nie pracowałem więc nie wiem czy ktoś taki wniosek
przygotowywał. Wniosek do nas wrócił w styczniu tego roku z informacją, że nie został on
zakwalifikowany ze względu na brak środków finansowych. Pan wspomina że wniosek uzyskał 55
punktów ale nie jest to jednoznaczne z tym iż wniosek był źle napisany czy też nie spełnił kryteriów tylko
po prostu rezerwa finansowa nie pozwala przyznać ponieważ wnioski finansowane są od 63 punktów.
Pan Marek Hryszkiewicz: Pan Przewodniczący ma to pismo i wynika z niego że nie spełniliśmy formalnie
kryteriów i nie otrzymaliśmy wystarczającej ilości punktów. Pani Wójt twierdzi że wniosek przeszedł ale
niestety odpowiedź Ministerstwa jest inna.
Pani Wójt: Przepraszam bardzo Pan Zastępca Wójta poszedł do Urzędu i przyniesie dokumenty
potwierdzające to że wniosek przeszedł pozytywnie i w przewie je przedstawi, ponieważ zostały podane
dwie różne informacje.

Ad 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
Budżetu Gminy.
Głos zabrała Pani Monika Banachowicz przedstawiając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.
Ad 9. Przedstawienie sprawozdanie finansowego gminy.
Sprawozdanie przedstawiła Monika Banachowicz, Kierownik Referatu Finansowego.
Ad 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
Informację przedstawiła Pani Monika Banachowicz, Kierownik Referatu Finansowego.
Ad 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
Przewodniczący zabrał głos, przedstawiając opinię. Komisja Rewizyjna, która miała posiedzenie
dnia 18 czerwca 2020 roku oceniła pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Opinię
przyjęto jednogłośnie, 7 głosami ,,za”.
Radny Marek Hryszkiewicz: Pani Moniko, mam pytanie dotyczące tabeli nr 6 dotyczącej Bilansu
Jednostki Budżetowej i Samorządu Zakładu Budżetowego, którego otrzymaliśmy od Pani Skarbnik Ewy
Kulik. Mamy tam wpisane udziały 8 mln 509 tys. czy są to udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej?
Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz: Tak, udziały w kwocie 8 mln 509 tys. to udziały
w naszej spółce ZGK.
Radny Marek Hryszkiewicz: Mam jeszcze jedno pytanie, wcześniej jest tabela nr 4 środki trwałe to jest
7 mln 854 tys. czyli rozumiem że to jest cały majątek Gminy?

Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz: Zwiększenie nie jest to wartość naszych
środków trwałych, o taką kwotę została zwiększona wartość gruntów po przeszacowaniu. Jest to tabela o
aktualizacjach wartości środków trwałych. W 2019r. na koniec przeprowadziliśmy przeszacowanie
naszych gruntów, które przez długi czas nie były szacowane i wynosiły bodajże ok. 630 tys. co dawało
nierzetelny obraz, dlatego też została przeprowadzona w 2019r. aktualizacja i w związku z tym została
jakby doksięgowana wartość faktyczna naszych gruntów.
Radny Marek Hryszkiewicz: Pytanie do tabeli nr 9 o nazwie zobowiązania długoterminowe według
okresów ich spłaty. Mamy podany okres wymagalności spłaty od 3 do 5 lat i są tam podane 4 mln 290 ale
w WPF-ie mamy to rozłożone bardzo odlegle do 2025r. Mam więc pytanie czy to jest w dobrej tabeli, czy
nie powinno być powyżej 5 lat.
Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz: Tabela to jest sporządzona w taki sposób, że są
wybrane konkretne pozycje które dotyczą od 3 do 5 lat, to nie są że tak powiem powyżej jednego roku i
później kolejne jakby wycinek wrzucony jest w te lata a reszta jest w następne. WPF jest tak jakby
podzielony i dostosowane do tej tabelki.
Radny Marek Hryszkiewicz: Chodzi mi tylko o to czy w tych od 3 do 5 lat od sporządzenia całego raportu
my spłacimy kwotę 4mln 200tys.?
Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz: Tak, według WPF jest zapisane że od 3 do 5 lat
powinniśmy spłacić tą kwotę.
Radny Marek Hryszkiewicz: Czyli według planów w 2025 lub 2026r. zostanie nam 900 tys. do spłaty?
Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz: Tak. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że
Gmina Trzebiechów posiada 53mln 630tys. 260zł 28gr. To jest kwota po aktualizacji zwiększenia naszego
majątku.
Zastępca Wójta Pan Bartłomiej Cybulski: Mam przed sobą wnioski złożone do Ministerstwa Sportu.
Wniosek został złożony 3 kwietnia i Ministerstwo ma 3 miesiące żeby wniosek rozpatrzyć. W
wyznaczonym terminie nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi pomimo naszych ponagleń, informacje
zwrotne jakie otrzymaliśmy to że wniosek jest procedowany i jest na etapie oceny formalnej. Dopiero 31
stycznia 2020r. wniosek wrócił do Urzędu a w przedstawionym piśmie zawarta jest następująca
informacja:
,, Departament Infrastruktury Sportowej niniejszym odsyła dokumenty przesłane wraz z wnioskiem
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, który złożony został w ramach programu Sportowa
Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019.
Zgodnie z Protokołem zbiorczym nr 1 z 16 stycznia 2020r. z oceny formalnomerytorycznej Zespołu
do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, zadanie objęte ww. wnioskiem nie zakwalifikowało się do dofinansowania.
Ministerstwo Sportu stara się w jak największym stopniu wspierać finansowo wszelkie zamierzenia
inwestycyjne, których realizacja ma na celu podnoszenie jakości infrastruktury sportowej w Polsce.
Niemniej środki pozostające w gestii Ministra Sportu, są niewspółmiernie małe w stosunku do ogromnej
skali potrzeb inwestycyjnych, zgłaszanych przez wnioskodawców z całego kraju. Należy podkreślić że w
ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019,
wpłynęły do Ministerstwa 943 wnioski, spośród których do dofinansowania zakwalifikowało się 220.

W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków w kolejnych naborach. Jednocześnie
informujemy, że aktualne informacje na temat możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych
dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.
Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury Sportowej
Paweł Czwarno
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów ,,za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/114/2020.
Ad 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
Przewodniczący zabrał głos, przedstawiając wniosek. Komisja Rewizyjna, która miała posiedzenie
dnia 18 czerwca 2020 roku nie wnosi uwag do wykonywania budżetu za 2019 i pozytywnie opiniuje
wniosek budżetu za 2019 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzebiechów. W
głosowaniu wniosek przyjęło 7 radnych na 7 głosujących.
Ad 14. 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 2019.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów ,,za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/115/2020.
Pani Wójt serdecznie podziękowała za obdarzenie 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.
Przewodniczący ogłosił pięciominutową przerwę.
Ad 16. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawie:
Ad 16.1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Głos zabrała Pani Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów za.

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/116/2020.
Ad 16.2. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020-2037.
Głos zabrała Pani Kierownik Referatu Finansowego Monika Banachowicz.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów za.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/117/2020.
Ad 16.3. przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie Gminy Trzebiechów.
Głos zabrała Pani Wójt Izabella Staszak.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów za.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/118/2020.
Ad 16.4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
Głos zabrała Pani Wójt Izabella Staszak.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów za.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/119/2020.
Ad 16.5. wniesienie prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do
spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie.
Głos zabrała Pani Wójt Izabella Staszak.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów za.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/120/2020.
Ad. 16.6. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
Głos zabrała Pani Wójt Izabella Staszak.
Radny Marek Hryszkiewicz: Panie Prezesie jaka jest minimalna wydajność hydrantów gminnych?
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Andrzej Ogrodnik: Minimalną wydajność każdego z hydrantów
regulują przepisy ustawowe tj. ok 10m3 na sekundę. W tej chwili jesteśmy świeżo po badaniach, które
odbyły się pod koniec czerwca. Po nich okazało się, że mamy zmniejszoną wydajność w okolicach LednoGłęboka gdzie ciśnienie jest niższe niż w pozostałych. Jest to kwestia podniesienia ciśnienia na ujęciu w
Głuchowie. Pozostałe hydranty mają swoją wydajność zgodnie z przepisami.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie,
15 głosów za.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/121/2020.
Ad. 16.7. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Trzebiechów.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Rafał Ćwiertniewicz.
Głos zabrała Pani Wójt Izabella Staszak.
Radny Marek Hryszkiewicz: Pani Wójt moją intencją nie było karanie pracowników OPS-u. Sądzę że jak
najbardziej powinni tutaj parkować tak samo jak i nauczyciele. Do tej pory nauczyciele parkowali na tym
niewyznaczonym terenie zielonym w okolicach gminy. Myślę, że nauczyciele którzy przyjeżdżają i
wychowują nasze dzieci nie jeżdżą jak wariaci i dopóki nie będzie zrobiony parking mogliby tam
parkować. Co do punktu dotyczącego kosztów znaków i do wypowiedzi Pani Wójt na ten temat to nawet
jak później rozmawialiśmy między sobą to nikt tak naprawdę nie wiedział jakie koszty zostały poniesione.
Mówi Pani o koszcie 200 zł, a na komisji było to 140zł. Sprawdzając cenowo znaki w firmie BIG w
Świebodzinie znaki te kosztują ok. 100zł. Poza tym znaki, które zostały zamontowane nie są zgodne z
wymaganiami Ministra Infrastruktury o czym pisałem również w skardze.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – głosowało 15 radnych, za zasadnością
skargi głosowało 8, przeciw głosowało 6 i 1 się wstrzymał. Skarga została uznana za zasadną.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta i nadano jej NR XIV/122/2020
Ad 17. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, 15 głosów ,,za”.
Ad 23. Sprawy różne.
Głos zabrała Pani Wójt oznajmiając, że ma zaplanowane spotkanie z Prezydentem Nowej Soli i nie może
zostać dłużej na sesji ale zapewniła, że na wszystkie pytanie odpowie na piśmie.
Radna Klaudia Żurawiecka: Pani Wójt, chciałam się zapytać na jakim etapie jest budowa chodnika w
kierunku Biedronki w pasie drogi 278 oraz przejścia dla pieszych mającego znajdować się również w tym
miejscu. Zauważyłam niejednokrotnie, że jest tam bardzo niebezpiecznie. Samochody jeżdżą tam z dużą
prędkością i przejście to nie lada wyczyn. Proszę o pochylenie się nad tą sprawą. Myślę również, że warto
by pomyśleć o przejściu dla pieszych na ul. 3 Maja w Trzebiechowie do Zakładu Gospodarki Komunalnej,
ponieważ przejście w tym miejscu też jest utrudnione i niebezpieczne. Chciałabym jeszcze zapytać czy
wpłynęło pismo OSP Trzebiechów w sprawie zbiornika wodnego, który znajduje się w Jelczu i jakie są
podjęte kroki w tym kierunku?.
Pani Wójt Izabelli Staszak: Ścieżka należy do Skarbu Państwa i jest do wykonania w gestii Powiatu
Zielonogórskiego, czy wystąpią do Wojewody i czy będzie to fundusz samorządowy nie wiem ale już
drugo rok między innymi będę o tym ze Starostą rozmawiać, bo mi na tym bardzo zależy. Biedronka
szykuje dokumentacje i ma na wakacje zrobić przejście po drugiej stronie do chodnika. W sprawie
samochodu dostałam wczoraj pismo i będę na ten temat rozmawiać z mecenasem ponieważ jest jeszcze
termin gwarancji. Myślę, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie udźwignie w tym roku finansowo wszystkich
swoich inwestycji ale nie będę wypowiadać się za Zarząd- będę przekazywać.

Przewodniczący Rady Rafał Ćwiertniewicz: Jeżeli ktoś jeszcze ma jakiekolwiek pytania do Pani Wójt
proszę składać pisemnie do mnie.
Radny Daniel Wiktorowicz: Pani Mecenasie jako Radny Gminy Trzebiechów oraz Przewodniczący
Klubu Radnych zwróciłem się do Pana o zaopiniowanie projektu uchwały i do chwili obecnej nie
otrzymałem odpowiedzi.
Mecenas Sławomir Kwietniowski: Kontaktowałem się w tej sprawie z Panią Wójt i pośrednio z Panem
Przewodniczącym i otrzymałem wiadomość, że ta uchwała nie będzie podejmowana na tej sesji.
Radny Daniel Wiktorowicz: Rozumiem, ale opiniowanie projektu uchwały nie oznacza że musi być ona
podjęta na najbliższej sesji.
Mecenas Sławomir Kwietniowski: Jeżeli chodzi o opiniowanie uchwały to ja wszystkie dokumenty
otrzymuję z biura rady, Trzymajmy się proszę procedur i przesyłanie wszystkich dokumentów przez Biuro
Rady.
Radny Marek Hryszkiewicz: Z funduszu sołeckiego była przeznaczona kwota na tłuczeń i równanie ulic
Trojaków i Ogrodowej. Rozumiem, że Ogrodowa jest już teraz zrobiona i tłuczeń nie będzie tam już
wysypany. Kiedy więc będzie wysypany ten tłuczeń na ul. Trojaków- łącznik od starego przedszkola do
ul. Słonecznej.
Zastępca Wójta Bartłomiej Cybulski: Tłuczeń jest zakupiony i składowany na bazie Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Na ul. Ogrodową nie będzie wysypywany bo jest to niezasadne, natomiast jeżeli chodzi o
łącznik to sprawdzimy co jest do wyrównania i zasypania i wykonamy to w najbliższym czasie.
Radny Marek Hryszkiewicz: Panie Prezesie rozmawiałem z Panem odnośnie Sali wiejskiej w
Trzebiechowie, umówiliśmy się o do dnia na wybór kolorów i obiecał Pan że pod koniec tygodnia będzie
sala remontowana i oddana do sołectwa ale nic się w tym kierunku nie dzieje.
Prezes ZGK Andrzej Ogrodnik powiedział, że nie umawiał się na konkretny termin. Zapewnił również iż
sala w najbliższym czasie będzie wymalowana i oddana do użytku.
Radny Marek Hryszkiewicz: Chciałbym zapytać również o maź pojawiającą się w parku obok
oczyszczalni. Skąd się to bierze jeżeli mamy nową oczyszczalnie i woda jest oczyszczona?
Prezes ZGK Andrzej Ogrodnik wytłumaczył, że substancja pojawiająca się w tym może wynikać z stanu
oczyszczalni przez poprzednie 30 lat. Zdeklarował się również, iż pójdzie z Panem Radnym i sprawdzi to
miejsce.
Radny Marek Hryszkiewicz zapytał o oznakowanie ul. Słonecznej tj. zaopatrzenie jej w znaki ustąp
pierwszeństwa czy też droga z pierwszeństwem przejazdu w celu poprawienia bezpieczeństwa na drodze.
Zastępca Wójta Bartłomiej Cybulski odpowiedział, że wymaga to zmiany stałej organizacji ruchu i jeśli
wchodzimy w pas drogi wojewódzkiej to również konsultacji z Komendą Wojewódzką Policji w Zielonej
Górze. Dopiero wtedy będzie można dołożyć kolejne znaki.
Radny Daniel Wiktorowicz: Chciałbym zwrócić uwagę na drogę miedzy Radowicami a Sulechowem.
Rozumiem, że drzewa wpisane są jako zabytek ale gałęzie odrastają bardzo nisko co jest realnym
zagrożeniem w ruchu drogowym ponieważ często samochody wielkogabarytowe po prostu o nie haczą.
Radna Klaudia Żurawiecka: Czy mieszkańcy Gminy Trzebiechów mogą liczyć na paczkomat? I jakie
kroki zostały podjęte w tym kierunku?

Zastępca Wójta Bartłomiej Cybulski: Panie Radny do granicy Gminy Trzebiechów możemy wystąpić z
pismem o przycięcie gałęzi, dalej jest to już w gestii Gminy Sulechów. Co do paczkomatu to z tego co
się orientuję nie słyszałem o tym by jakiekolwiek pismo wpłynęło do Urzędu. Zachęcam jednocześnie o
złożenie takiego pisma.
Radna Natalia Paruch poprosiła Prezesa ZGK Andrzeja Ogrodnika o wykoszenie placu zabaw oraz boiska
w Głuchowie. Wspomniała również o problemie z bezpańskimi psami oraz o pogryzieniu przez psa
mieszkanki Głuchowa.
Zastępca Wójta Bartłomiej Cybulski poradził zgłaszać takie incydenty do Urzędu oraz bezpośrednio na
Komisariat Policji w Trzebiechowie.
Radny Marek Hryszkiewicz poruszył temat możliwości uczestnictwa sołtysów w każdej Sesji Rady
Gminy.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz zaproponował odpowiedź na piśmie do wglądu dla wszystkich.
Sołtys wsi Mieszkowo Joanna Żbik zwróciła się do Prezesa ZGK Andrzeja Ogrodnika o zakończenie
zadania z funduszu sołeckiego z zeszłego roku jakim było wyrównanie dróg. Poinformowała również o
incydencie z brakiem wody i brakiem kontaktu z Firmą ZGK. Zaproponowała założenie telefonu
alarmowego pod którym można byłoby uzyskać jakiekolwiek informacje w takich sytuacjach.
Prezes ZGK Andrzej Ogrodnik zapewnił że droga zostanie wyremontowana pod koniec miesiąca.
Poinformował również, że jest numer alarmowy a sam o zaistniałej sytuacji dowiedział się dopiero
wieczorem.
Ad 24. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XII Sesje Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 14:24.
Protokołowała
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