Protokół nr XV/2020
z przebiegu XV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 13 sierpnia 2020 r.
Ad. 1 Otwarcie XV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodnicząc Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XV Nadzwyczajną Sesję Rady
Gminy w Trzebiechowie. Przywitał radnych, pracowników samorządowych.
Przewodniczący stwierdził obecność 12 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to
quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia

przeprowadzenie

ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz zabrał głos i poprosił o poprawienie literówki w
punkcie 11 dotyczącej nr sesji. Przewodniczący wprowadził również uchwałę dostarczoną w
dniu sesji jako punkt 10, która mówiła o ustaleniu średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Trzebiechów. Na poprzedniej sesji kiedy była podejmowana została zakwestionowana z
powodu zapisu dot. wejścia w życie.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Wpłynęły

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebiechowie,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz nadania mu
statutu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (gminnym
żłobkiem).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Trzebiechów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebiechów na lata 2020- 2037.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zielonogórskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Trzebiechów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Trzebiechów.
11. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w
Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz
nadania mu statutu.
Radny Daniel Wiktorowicz: Ze względu na nieobecność Radnego Marka
Hryszkiewicza dostałem pytania które Radny chciałby zadać odnośnie statutu.
W Rozdziale 3- Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w żłobku. Dzieci
przyjmowane są do żłobka na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, kto takie postępowanie rekrutacyjne będzie robił i za to odpowiadał?
W punkcie 8- w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem o wymiarze do 10 godz.
Dziennie względem każdego dziecka. Do placówki przyjmowane są zdrowe dzieci,
chodzi o słowo ,,zdrowe”- co to oznacza? Czy nie powinno być dopisane ,,które
posiadają zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt dziecka w żłobku”?
W punkcie 11- w pierwszej kolejności przyjmowane są w pkt. 1 dzieci z rodzin
wielodzietnych (liczba dzieci powyżej 3 lub więcej), kolega sugeruje o dopisaniu frazy
,,rodziców pracujących bądź uczących się”. W pkt. 6 dzieci których rodzeństwo
uczęszcza lub uczęszczało- co to znaczy? Czy jeżeli dziecko kiedykolwiek
uczęszczało to już warunkiem jest następne przyjęcie/ przyjęcia?, też należałoby tą
kwestię sprecyzować. W Rozdziale 6 § 9 punkt 3 Dyrektor żłobka kieruje żłobkiem,
sprawa oczywista a co w przypadku nieobecności Pani Dyrektor? Trzeba by było
dopisać osobę wyznaczoną do kierowania żłobkiem pod nieobecność Pani Dyrektor.

Nadmienię jeszcze , że pytania chcieliśmy zadać na komisji, która miała się odbyć w
poniedziałek lecz nie odbyła się ponieważ nie byłoby na niej osób kompetentnych do
odpowiedzi na zadawane pytania. Gdyby komisja odbyła się pytania nie byłyby
zadawane na dzisiejszej sesji.
Pani Wójt Izabella Staszak: Jeżeli chodzi o komisje Pani Elwira i Pani dyrektor były
gotowe w poniedziałek na spotkanie z Radnymi w celu wyjaśnienia statutu,
wszystkich wątpliwości i pytań. Panie informowały mnie o planowanym dniu komisji,
a później dostałam informację, że komisja się nie odbyła.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Pani Wójt tu jest pewna nieścisłość i może Pani
Dyrektor powie coś na ten temat.
Pani Wójt Izabella Staszak: Jeżeli chodzi o sporządzenie dokumentów to jest to
wniosek Dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i kryteria
są zgodne z wytycznymi unijnymi i są one zawarte we wniosku o dofinansowanie.
Pani Dyrektor Alina Radoch: Jeżeli chodzi o spotkanie poniedziałkowe mówiłam że
jestem do dyspozycji we wtorek i w środę, w poniedziałek po prostu nie mogłam się
pojawić. Myślę, że na pytania które zostały zadane odpowiedziała Pani Wójt dlatego,
że kryteria przyjmowania są ściśle określone we wniosku więc do statutu opracowany
jest regulamin rekrutacji w którym są przydzielana punkty za poszczególne kryterium.
Tak samo przygotowany jest wniosek rekrutacyjny więc w momencie kiedy będzie już
uchwała i będzie na jej podstawie dokonać już tej papierowej rekrutacji, tam są
konkretne punkty natomiast tutaj myśmy nie mogli tego zmienić, to wynika z wniosku.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Pani Dyrektor myśli Pani, że regulamin o
którym Pani mówi Radni powinni wcześniej zobaczyć czy jeszcze go nie ma?
Pani Dyrektor Alina Radoch: Regulamin jest, my nie możemy publikować regulaminu
w momencie jeżeli nie ma uchwały. On jest opracowany i jest on do wglądu tak jak
regulamin i wniosek rekrutacyjny.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Mam pytanie w kwestii cen. W statusie jest
zapis ,,[..] opłatę wnosi się do 10 dnia następnego miesiąca [..]” a w tej uchwale którą
będziemy przyjmować odnośnie cen brakuje mi słowa miesięcznie przy kwocie. Zapis

bez tego słowa nie precyzuje tego okresu.
Pani Dyrektor Alina Radoch: Myślę, że faktycznie zabrakło tam tego słowa, natomiast
w następnej uchwale jest dokładnie podane dlaczego to jest taka a nie inna kwota, bo
to również wynika z wniosku.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Kwotę mamy określoną i wyliczenie też. Ja
mówię tylko o okresie za który trzeba uiścić tą opłatę.
Radna Klaudia Żurawiecka: W statucie jest napisane, że dzieci będą przyjmowane do
żłobka od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, są to dzieci maluszki i czy dla nich
będzie osobno przygotowany specjalny jadłospis inny niż dla dzieci z przedszkola i ze
szkoły? Oraz czy dzieci ze względu na to, że panuje teraz pandemia to jeszcze
wracając do tej stawki, czyli 10zł wynosi dzienna stawka żywieniowa, która obejmuje
śniadanie, obiad i podwieczorek. Moje pytanie brzmi czy dzieci z przedszkola też będą
miały śniadanie w tym roku? Bo zawsze było tak, że dzieci musiały swoje śniadanie
przygotować. Następnie chciałabym zapytać o przywożoną żywność. W jaki sposób
będą przewożone gotowe posiłki ze szkoły do żłobka? Kto będzie przewoził? Jaki
transport? Ile to będzie kosztować? I czy jest już wdrożona jakaś procedura przewozu
żywności? Oraz jakie są wdrożone procedury na wypadek objawów COVID-19 u
dzieci?
Pani Dyrektor Alina Radoch: Jeżeli chodzi o regulamin to tego w nim nie ma dlatego,
że to są odrębne procedury dotyczące bezpieczeństwa. Dzieci żłobkowe mają odrębny
jadłospis inny od przedszkolnego. Stawka w przedszkolu wynosi 5,30zł zgodnie z
projektem nieprzewidziane jest śniadanie w przedszkolu , dzieci będą je ze sobą
przynosiły, natomiast dzieci żłobkowe będą miały trzy posiłki. Jeżeli chodzi o
COVID-19 zapoznałam się ze wszystkimi wytycznymi i ze względu na to że nie
jesteśmy w strefie czerwonej ani żółtej nie mamy konkretnych wytycznych. W
przedszkolu i żłobku na tą chwilę obowiązuje rozporządzenie z 02.07.2002r. dot.
zmniejszenia powierzchni na dziecko w zależności od ilości godzin przebywania na
terenie placówki, zakaz wpuszczania rodziców oraz osób trzecich, odstęp 1,5m,
wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcja. Nie możemy zrobić zajęć adaptacyjnych,
dzieci będą odbierane od rodziców przed wejściem. Czekamy na ukazanie się

rozporządzeń by wiedzieć co dalej mamy robić. Mamy przygotowane zapytania o cenę
z kilkoma oferentami dot. przewozu żywności. Podstawowe zadania zgodne z
wymaganiami sanitarnymi tj. przygotowanie pomieszczenia do mycia termosów,
doprowadzenie wody, kanalizacja są już realizowane. Na podstawie zapytań o cenę
wyłonimy firmę która będzie dowoziła posiłki i wtedy będziemy mówić o kosztach.
Na pewno osoba bądź firma wybrana do przewożenia żywności będzie spełniania
wszystkie wymogi sanitarne. Jeszcze odniosę się do pytania Pana Wiktorowicza co to
znaczy dzieci zdrowe. Rozważałyśmy i pytałyśmy się w innych żłobkach jak to
wygląda. Może być to zaświadczenie od lekarza lub napisane przez rodzica
oświadczenie i taki dokument będzie podpisywany przez rodziców. Natomiast jeżeli
chodzi o zdrowie dziecka każdego dnia, z naszej strony dzieci będą miały codziennie
mierzoną temperaturę.
Radna Natalia Paruch: Czy dzieci nie posiadające obowiązkowych szczepień będą
przyjmowane do żłobka i przedszkola?
Pani Dyrektor Alina Radoch: Szczepienia rozpatrywałyśmy na różne sposoby i w
zasadzie w statusie nie może być zapisu o przeprowadzenia u dziecka obowiązkowych
szczepień bo z reguły taka uchwała po prostu nie jest przyjęta jeżeli jest taki zapis w
statucie. Nie możemy tego zapisać nawet w regulaminie rekrutacji dlatego, że jest to
od razu odbierane jako dyskryminacja. We wniosku możemy tylko zapytać czy
dziecko podlega szczepieniom, czy było czy nie było szczepione. Ponieważ mamy
otworzyć ten żłobek już lada dzień a jeżeli Wojewoda uchyliłby uchwałę i te zapisy to
wszystko przeciągnie się w czasie. Jeżeli będzie taka możliwość to taki zapis wtedy
można spróbować wprowadzić do statutu bo statut można zmienić.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/123/2020.

Ad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
(gminnym żłobkiem).
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz: Czy w uchwale w pkt. 1,2 i 3 nie byłoby lepiej
gdyby zapis brzmiał nie raz w roku a co najmniej raz w roku? Oraz drugie moje
pytanie po przeanalizowaniu planu nadzoru spotkałem się z zapisem gdzie mówi się o
tym by dopisać do takiego planu nadzoru że Wójt Gminy ma również możliwość
przeprowadzenia kontroli o których nie mówi się w ww. punktach czyli w momencie
naruszenia

są

wyszczególnione

tylko

trzy

sytuacje

gdzie

pojawiają

się

nieprawidłowości i wtedy Wójt może niezależnie wszcząć kontrolę. Czy jest
konieczny ten zapis, czy mógłby być zawarty on w tej uchwale którą dzisiaj
przyjmujemy?
Pani Elwira Bańkowska: Te kwestie są uregulowane w ustawie w art. 55 właśnie jest
mowa o tym, że jeżeli Wójt będzie miał informację o tym iż żłobek działa
nieprawidłowo to może przeprowadzić tam kontrolę nienależnie od uchwały która
mówi o nadzorze. Spotkałam się również z rozstrzygnięciami Wojewody który uchyla
takie zapisy w uchwałach Rady Gminy tłumacząc to tym, że te kwestie nie są w
kompetencji Rady Gminy, dlatego nie zawarliśmy tego zapisu w naszej uchwale.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/124/2020.
Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego

organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz zabrał głos i po wcześniejszym zapytaniu Pani
dyrektor Aliny Radoch poprosił o dopisanie słowa miesięcznie

w § 1 ust.1 po

wysokości stawki. Jednocześnie Przewodniczący zapytał Panią Wójt Izabellę Staszak
czy opłata za żłobek w wysokości 275,41 jest kwotą wystarczającą na dzień dzisiejszy.
Pani Wójt Izabella Staszak:

Kwota jest bardzo niska, najniższa kwota opłaty

żłobkowej w Sulechowie jest to 600,00zł. Ta kwota w związku z dofinansowaniem
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie obowiązywać od 01.09.2020

do 31.08.2024r później będziemy zmieniać kwotę, ponieważ przez dwa lata dostajemy
dofinansowanie do tej kwoty, a przez następne dwa lata musi gmina zrealizować to
zadanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/125/2020.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa Kulik.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/126/2020.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020-2037.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ewa Kulik.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/127/2020.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zielonogórskiemu.

Głos zabrała Pani Wójt Izabella Staszak.
Radny Daniel Wiktorowicz: Chciałem wytłumaczyć wysokiej Radzie, ponieważ
niektórzy nie wiedzą gdzie będzie poszerzana droga. Będzie ona poszerzana

od

wjazdu do Radowic w kierunku Podlegórza do następnej krzyżówki. Po każdej ulewie

Radowice są zalewane, zasypywane tłuczniem który idzie wraz z wodą z pól. Poprzez
ukształtowanie terenu położenie Radowic woda napływa z każdej strony. Ten chodnik
czy też poszerzenie pasa drogi jest to długofalowy okres, z roku na rok parliśmy do
przodu by ten chodnik powstał. Będę bardzo wdzięczny jeśli Rada zaakceptuje pomoc
Powiatowi bo 70 tys. Powiat już nam przekazał na ostatnim posiedzeniu Rady.
Poszerzenie tego pasa drogi wpłynie też znacznie na poprawę wizerunku naszej
miejscowości jak i całej Gminy oraz poprawi bezpieczeństwo.
Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz poprosił o poprawienie literówki w uchwale,
która dotyczyła numeru drogi.

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/128/2020

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Trzebiechów.
Głos zabrał Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz.

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/129/2020

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Trzebiechów.

Głos zabrał Przewodniczący Rafał Ćwiertniewicz.

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i nadano jej
Nr XV/130/2020

Ad. 11 Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 14:00 zamknął XV
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.
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