P R O T O K Ó Ł Nr X/07
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 września 2007 roku.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały znajdujące się w porządku obrad stanowią zał. od nr 2 do nr 25.
Stan radnych – 21, od złożenia ślubowania przez radnego Adama Marcinko
tj.
od
punktu
6
porządku
obrad,
obecnych
21.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram X sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panów
Burmistrzów, panią Wiceburmistrz Jadwigę Janiszewską oraz panią radną,
panów radnych, panią Skarbnik, pana Sekretarza, naczelników Urzędu, panie,
panów sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, prasę lokalną,
i wszystkich zgromadzonych na sali.
Przewodniczący Rady następnie poinformował, że do porządku obrad Burmistrz
wnioskował o dodanie 2 punktów, po punkcie 25 to byłby punkt 26. Podjęcie
uchwały Nr X/101/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulicy: Marcinowskiej oraz
punkt 27. Podjęcie uchwały Nr X/102/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej.
Wiceprzewodniczący Mariusz Czarny wniósł o przedstawienie uzasadnienia co
do ulicy Marcinowskiej.
Naczelnik Wydziału Architektury Joanna Bębenek wyjaśniła, że teren przy ul.
Marcinowskiej wcześniej był włączony do innego obrębu i został oddzielony ze
względów proceduralnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze
zmianami: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu”- 0. Porządek
obrad w następującej formie został przyjęty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i decyzjach od ostatniej sesji
Rady.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr X/81/07 w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnej Jadwigi
Janiszewskiej, kandydata z tej samej listy, Pana Adama Marcinko.
6. Złożenie ślubowania przez radnego. („Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”)
7. Podjęcie uchwały Nr X/82/07w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06 w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych
z dnia 6 grudnia 2006 roku.
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w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy
9. Podjęcie uchwały Nr X/84/07 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników, w wyborze na lata 2008-2011, do rozpoznawania spraw w Sądzie
Rejonowym w Trzebnicy, w tym do orzekania w sprawach karnych; do orzekania w sprawach
rodzinnych i do orzekania z zakresu prawa pracy oraz do orzekania w sprawach karnych
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na kadencję 2008-2011.
10. Podjęcie uchwały Nr X /85/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2007r.
( wraz z 3 autopoprawkami)
11. Podjęcie uchwały Nr X/86/07 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
12. Podjecie uchwały Nr X/87/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Dolnośląskiemu.
13. Podjęcie uchwały Nr X/88/07 w sprawie wyrażenia zgody na partycypację przez Gminę
Trzebnica w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych związanych z remontem i rozbudową
budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
14. Podjęcie uchwały Nr X/89/07 w sprawie zaliczenia części drogi wojewódzkiej nr 340 do
kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały Nr X/90/07 w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – dla Gminy Trzebnica na 2007 rok.
( wniosek: dopisać po słowie „przysługuje” wyraz „ miesięczne”)
16. Podjęcie uchwały Nr X/91/07 w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Łukasza Sędkowskiego,
zam. Świątniki 68 55-100 Trzebnica złożonego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, naruszenia interesu oraz uprawnienia do korzystania z nieruchomości – działki
nr 152 i 153 AM-1 w obrębie wsi Księginice wskutek uchwalenia przez Radę Miejską
w Trzebnicy uchwały Nr XIV/182/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice.
17. Podjęcie uchwały Nr X/92/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej,
Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej.
18. Podjęcie uchwały Nr X/93/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Brama Trębaczy, Obornickiej, Marcinowskiej oraz Rynku
w Trzebnicy.( wraz z autopoprawką dot. treści projektu uchwały i zał. graficznego)
19. Podjęcie uchwały Nr X/94/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej,
Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I. Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy
Września , Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H, Sienkiewicza, Polnej i
W. Witosa.
20. Podjęcie uchwały Nr X/95/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej,
Piwnicznej,
H.
Brodatego,
K.
Wielkiego,
Piastowskiej,
Grunwaldzkiej,
W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej.
( wraz z autopoprawka dot. zmiany załącznika graficznego)
21. Podjęcie uchwały Nr X/96/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej,
Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego,
gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
22. Podjęcie uchwały Nr X/97/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W.
Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E.. Orzeszkowej,
Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
23. Podjęcie uchwały Nr X/98/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej,

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
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W. Broniewskiego, A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka,
C.K. Norwida, J. Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego, Marcinowskiej.
( autopoprawka dot. wykreślenia ul. Marcinowskiej z nagłówka projektu uchwały
i zmiany załącznika graficznego)
Podjęcie uchwały Nr X/99/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej,
Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego,
Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej.
Podjęcie uchwały Nr X/100/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej,
B. Chrobrego, Wrocławskiej.
Podjęcie uchwały Nr X/101/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy:
Marcinowskiej.
Podjęcie uchwały Nr X/102/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił informację z podjętych ważniejszych
zarządzeń i decyzji od ostatniej sesji. Informacja ta stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radny Skóra zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby na przyszłość podawać też
ulicę przetargów w Trzebnicy podawał też na jakiej to jest ulicy.
Burmistrz poinformował, że będzie tak robił.
Radny Czesław Czternastek zapytał o losy sprawy, które z inicjatywy
Burmistrza zostały zapoczątkowane a chodzi o przyszłość podstawowej opieki
zdrowotnej w Trzebnicy. Zostały poczynione wstępne uzgodnienia, jaki jest los
dalej tej sprawy, bo dochodzą do Niego sygnały, że sprawa może być nie
rozwiązana.
Burmistrz odpowiedział, że problem polega na tym, że Starostwo proponuje
nam po podziale tej nieruchomości mniej niż byśmy oczekiwali. On sam stoi na
stanowisku, że wymiana tych budynków a więc budynku na ulicy Solnej, który
jest własnością Gminy i budynku Starostwa, w którym mieści się podstawowa
opieka zdrowotna nic nie wnosi, bo dalej będzie problem. My dostaniemy
budynek po obrysie i dalej jest problem, co dalej ze służbą zdrowia. Budynek
po lewej stronie wymaga kapitalnego remontu. Uważa, że należy jeszcze
prowadzić rozmowy w tej sprawie. Należy doprowadzić do tego, żeby obie
strony były zadowolone. Zlecone zostały wyceny budynków, po otrzymaniu
tych wycen raz jeszcze odbędą się rozmowy. Problem jest trudny
i złożony . Starostwo złożyło o podział nieruchomości, bo w Księgach
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należy rozdzielić. Budynek na Solnej ma własną Księgę Wieczystą. Ta
procedura, zdaniem Burmistrza, potrwa ok. pół roku. Na tym spotkaniu
ustaliliśmy wolę zamiany tych budynków, ale musimy wziąć pod uwagę
interesy nas wszystkich. Rozmowy trwają.
Radny Czternastek zapytał, czy Starostwo podjęło decyzję w sprawie remontu
dachu, tego starego budynku?
Burmistrz odpowiedział, że we wcześniejszych ustaleniach było powiedziane, że
Starostwo dokona tego remontu budynku. Gmina dokonała remontu w Szkole
Podstawowej nr 2: sanitariatów, wejścia do budynku. Starostwo do dnia
dzisiejszego, mimo pism, które do nich wysyłamy nie zrobiło nic.
Radny Czternastek powiedział, że ma informację, że jest przygotowywana
podwyżka czynszu dla pana Józefczyka. Uważa, że jeżeli nie ma działań
w kierunku remontu tego dachu a wiedzą to stąd, że była tam Komisja
Rewizyjna i Komisja ds. Obywatelskich i Zdrowia i dowiedzieli się, że z tego
płaconego czynszu nic do Zakładu nie wraca w formie jakiegoś remontu a tu
kolejna podwyżka się zbliża. Jego zdaniem tym rozmową między Starostwem a
Gminą należy nadać wysoką rangę, bo to jest ważny problem dla mieszkańców
Gminy Trzebnica i Powiatu, ponieważ korzystają też mieszańcy innych gmin.
Wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska poinformowała, że na najbliższym
Zarządzie Powiatu we wtorek, na który jest zaproszony też pan Burmistrz i Ona
będą podjęte decyzje w tej sprawie. Dodała też, że poinformowała dyrektora
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego o tym posiedzeniu Zarządu i prosiła , aby
przygotował dokument w sprawie funkcjonowania Przychodni.
Radny Modelski zapytał Burmistrza, czy II piętro budynku Urzędu jest
zagospodarowane?
Burmistrz odpowiedział, że od 28 września br. będą Starostwu naliczać czynsz.
Obecnie trwają prace przygotowawcze w tych pokojach, które zajmie Starostwo.
Radni więcej pytań nie mieli w tym punkcie porządku obrad.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady,
nikt uwag nie wniósł, w związku z tym prosi o głosowanie: „za” – 20 . Rada
jednogłośnie przyjęła protokół z IX sesji Rady .
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr X/81/07 w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na
miejsce radnej Jadwigi Janiszewskiej, kandydata z tej samej listy, Pana Adama
Marcinko.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to wymóg formalno-prawny, dlatego,
że pani Jadwiga Janiszewska została Wiceburmistrzem, w związku z tym nie
może pełnić funkcji radnego. Osobą kolejna z tej listy, który uzyskał największa
liczbę głosów był pan Adam Marcinko.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie: „za” - 20 .
Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
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Przewodniczący Rady poprosił o powstanie wszystkich i następnie odczytał
rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Pan Adam Marcinko powiedział „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady podziękował i złożył gratulację nowemu radnemu, który
od tej pory może czynnie brać udział w pracach Rady.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr X/82/07w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna uchwała jest to uchwała
porządkująca składy w Komisjach Rady Miejskiej, w związku ze złożeniem
akcesu pracy przez radnego Adama Marcinko w wymienionych Komisjach.
Radny Czternastek zaproponował dodać 3 kropkę i uzupełnić ten projekt
uchwały o osobę radnego Janusza Pancerza do Komisji ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia, poniżej pana
Adama Marcinko.
Radny Janusz Pancerz wyraził wolę pracy w tej Komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie o rozszerzenie o członka Komisji
ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia o pana Adama
Marcinko: „za” – 21.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie o członka Komisji ds.
Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej
i Zdrowia o pana Janusza Pancerza: „za” – 21.
Przewodniczący Rady poddał całość uchwały pod głosowanie: „za” – 21.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr X/83/07 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przewodniczącą tej Komisji była obecna pani
Wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska i w związku z Jej rezygnacją z radnej
powstał wakat. Komisja rekomenduje na tę funkcję pana Edwarda Sikorę.
Prowadzący zwrócił się do radnego Sikory, czy podtrzymuje swoje stanowisko.
Radny Edward Sikora podtrzymał swoją kandydaturę na przewodniczącego
tejże Komisji.
Radny Czesław Czternastek w imieniu Klubu radnych Trzebnica 2000- plus
zgłosił na tę funkcję kandydaturę radnego Janusza Pancerza. Uzasadnił, że radny
Janusz Pancerz jest radnym już trzecią kadencję i przez okres dwóch kadencji
był przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, był też pełnomocnikiem Burmistrza
w sprawach mieszkaniowych. W innych czynnikach też brał czynny udział.
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Niego docierały to tę funkcję, jakby Kluby aktualnie rządzące, oddały do
dyspozycji Klubowi Trzebnica 2000 – plus i Klub wyznaczył swojego
kandydata. Po raz pierwszy w tej kadencji to Komisja zgłosiła kandydata, bo
zawsze Kluby zgłaszały swoich przedstawicieli, dodał na zakończenie.
Radny
Janusz Szydłowski
w imieniu Komitetu Wyborczego Prawa
i Sprawiedliwości zgłosił na przewodniczącego tej Komisji radnego Adama
Marcinko. Pan Adam Marcinko był wiceprzewodniczącym Rady II kadencji,
jest również osobą godną zaufania i powierzenia mu tej funkcji.
Przewodniczący zwrócił się do radnego Janusza Pancerza, czy wyraża zgodę na
kandydowanie?
Radny J. Pancerz odpowiedział, że tak.
Następnie zwrócił się do radnego Adama Marcinko, który również wyraził
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady w związku z tym, że nie było chętnych do zabrania głosu
zamknął listę kandydatów. Następnie poddał pod głosowanie I kandydaturę
radnego Edwarda Sikorę na przewodniczącego Komisji ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia:
„za” – 10, „przeciw” – 4, „wstrzymało się od głosu” – 7.
II kandydat radny Janusz Pancerz otrzymał następującą liczbę głosów: „za” – 7,
„przeciw” – 4, „wstrzymało się od głosu” – 10.
III kandydat radny Adama Marcinko uzyskał następująca liczbę głosów:
„za” – 4, „przeciw” – 1, „wstrzymało się od głosu” – 16.
Przewodniczący ogłosił, że przewodniczącym Komisji został radny Edward
Sikora, poczym poddał całość uchwały pod głosownie: „za” – 14,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 7. Uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr X/84/07 w sprawie powołania zespołu ds.
opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników, w wyborze na lata 20082011, do rozpoznawania spraw w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, w tym do
orzekania w sprawach karnych; do orzekania w sprawach rodzinnych i do
orzekania z zakresu prawa pracy oraz do orzekania w sprawach karnych
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na kadencję 2008-2011.
Przewodniczący Rady na wstępie prosił o wykreślenie z uchwały zapisu:
„ w wyborze na lata 2008-2011” ponieważ ten zapis się powtarza dalej i jest
napisane, że „ na kadencję 2008-2011”. Upływa termin wybranych wcześniej,
4 lata temu ławników i w związku z tym Rada jest zobligowana dokonać
nowego wyboru. Taki zespół opiniujący kandydatów musi powstać zgodnie
z ustawą a ławników wybierać Rada będzie na sesji w październiku. Skład
Zespołu to radni: Mariusz Czarny, Janusz Szydłowski, Mirosław Marzec,
Janusz Pancerz, Paweł Wolski i Wojciech Wróbel. Dodał, że do składu Zespołu
osoby zostały zgłoszone przez Kluby radnych.
Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do treści projektu uchwały.
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Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr X /85/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Trzebnica na 2007r. wraz z 3 autopoprawkami
Przewodniczący Rady na wstępie zaznaczył, że omawiane na Komisjach były 2
autopoprawki a 3-cią otrzymali radni przed sesją, w związku z tym poprosił
panią Skarbnik o krótkie wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy Barbara Krokowska zreferowała 3 autopoprawkę przedłożoną
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2007 r..
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze
wszystkimi autopoprawkami: „za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww.
uchwałę.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr X/86/07 w sprawie ustalenia opłat za niektóre
świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
Tytułem wstępu prowadzący poinformował zebranych, że ta uchwała ponownie
wraca , ponieważ Wojewoda zakwestionował, w trybie Nadzoru, pewne dwa
zapisy dotyczące opłaty. Uzasadnił to tym, że nie było specyfikacji, co w tej
opłacie ma się znajdować. Obecnie została przygotowana nowa wersja.
W tym miejscu oddał głos dyrektorowi ZAPO Jerzemu Treli, który powiedział,
że ten projekt był omawiany na Komisjach Rady. Na jednej Komisji powstał
problem, czy ta opłata ma w sobie stawkę żywieniową, czy nie. Ta opłata nigdy
nie miała stawki żywieniowej, żeby sytuacja była jasna, to zaproponował
następujące brzmienie § 2 – „Opłata, o której mowa w § 1 w pkt. 2 i 3, nie obejmuje
kosztów i tu prosił wstawić stawki żywieniowej oraz zajęć dodatkowych, a w szczególności:
nauki języków obcych i rytmiki”.

Opłata stała obejmuje koszty przygotowania posiłków i płace oraz koszty
poniesione przez Gminę na wypłaty nauczycieli, którzy opiekują się dziećmi
powyżej 5 godzin w Przedszkolu, bo do 5 godzin ta opieka jest za darmo.
Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od
głosu” – 1. Rada podjęła ww. uchwałę większością głosów.
Ad.12. Podjecie uchwały Nr X/87/07 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały przewiduje pomoc
przy budowie chodnika w Cerekwicy.
Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały : „za” – 21. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie .
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partycypację przez Gminę Trzebnica w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych
związanych z remontem i rozbudową budynku Komendy Powiatowej Policji
w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że po podjęciu tej uchwały Gmina
Trzebnica przekaże środki na remont budynku Komendy Policji w Trzebnicy.
Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały : „za” – 21. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie .
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr X/89/07 w sprawie zaliczenia części drogi
wojewódzkiej nr 340 do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi o przejęcie przez samorząd gminny
drogi Daszyńskiego od Zarządu Dróg.
Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały : „za” – 21. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie .
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr X/90/07 w sprawie zmiany uchwały
Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie – dla Gminy Trzebnica na 2007 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że na Komisjach został przyjęty wniosek,
aby dopisać po słowie „przysługuje” wyraz „ miesięczne”.
Radni nie wnieśli więcej uwag ani wniosków do projektu.
Przewodniczący Rady poddał ww. wniosek pod głosowanie: „za” – 21. Rada
przyjęła wniosek jednogłośnie. Następnie przegłosowano całość projektu
uchwały wraz z dopisanym wyrazem „miesięczne” : „za” – 21. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr X/91/07 w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana
Łukasza Sędkowskiego, zam. Świątniki 68, 55-100 Trzebnica złożonego
w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, naruszenia interesu oraz
uprawnienia do korzystania z nieruchomości – działki nr 152 i 153 AM-1
w obrębie wsi Księginice wskutek uchwalenia przez Radę Miejską w Trzebnicy
uchwały Nr XIV/182/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice.
Przewodniczący Rady powiedział kilka słów, celem wyjaśnienia, że Pan
Sędkowski złożył pismo do Burmistrza i Rady Miejskiej w przedmiocie
naruszenia Jego interesu przez to, że na Jego działce znajduje się linia średniego
napięcia i z tego tytułu nie może korzystać w sposób taki, jakby chciał z tej
działki. Plan zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy pana
Sędkowskiego został uchwalony w 2003 roku. W tym czasie obowiązywała
poprzednia ustawa i pan Sędkowski nie wnosił żadnych zarzutów ani koncepcji.
Przygotowany projekt uchwały nie uwzględnia tego wezwania, przede
wszystkim dlatego, że nie został tu naruszony żaden interes prawny, czy też
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faktyczny o którym On wiedział od samego początku. W związku z tym, że
żaden interes prawa materialnego nie został naruszony w wyniku uchwalenia
tego planu zagospodarowania przestrzennego, jeszcze w poprzedniej kadencji,
także to wezwanie, w trybie art. 101, nie może być uwzględnione na korzyść
tutaj pana Sędkowskiego. Stąd ten projekt uchwały, który nie uwzględnia tego
wezwania, bo żaden interes nie został naruszony. Na zakończenie
poinformował, że panu Sędkowskiemu, jeśli będzie podtrzymywał swoje racje,
przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i Sąd może tę
sprawę rozstrzygnąć.
Radni nie mieli uwag ani zapytań. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
ww. projekt uchwały : „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1.
Rada podjęła ww. uchwałę większością głosów.
Ad. 17. Podjęcie uchwały Nr X/92/07 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie
ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej
i Wrocławskiej.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że teraz przechodzą do pakietu uchwał
związanych z planami. Wszystkie projekty uchwał oprócz dwóch ostatnich były
omawiane na Komisjach.
Radny Andrzej Skóra zapytał, czy plan jest zgodny ze Studium, bo wie, że Rada
przystąpiła do opracowania nowego Studium zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym chce wiedzieć, jak te plany będą się miały do tego nowego
Studium, bo rozumie, że ze starym Studium są zgodne. Czy nie trzeba będzie
potem robić ich odnowa a to są koszty. Prosił też o przedstawienie, o ile to
zostało policzone, jaki to będzie koszt wszystkich tych planów.
Burmistrz odpowiedział, że pierwszym etapem jest przystąpienie
i uporządkowanie miasta. Wymagają tego przepisy i zdrowy rozsądek, żeby
w przyszłości nie było żadnych wątpliwości, jak ma się zachować inwestor.
W Trzebnicy są jeszcze rejony gdzie są działki do sprzedaży, są też tereny
prywatne. Następnym etapem co do planów będzie wieś. Marzeniem Burmistrza
jest to, żeby obłożenie planami w całej Gminie było na poziomie 80%. Studium
zostało uchwalone pół roku temu. Tam zostały pewne rzeczy rozszerzone
i urbanista, który wygrał przetarg przedstawi na najbliższej Komisji już swój
pomysł i pracę którą wykonał. Przed podjęciem właściwym będzie chciał, żeby
z tym zapoznała się cała Rada. Plany są uchwalane na bazie nowego Studium.
Pan Marek Wożniak jest autorem tego Studium. Jeżeli chodzi o koszt to cały
pakiet dotyczący miasta zamknie się w wysokości 180 tysięcy złotych.
Radny podziękował za wyjaśnienia.
Burmistrz dodał, że będzie to Studium poszerzone o system komunikacji, bo
tego brakuje.

-10Przewodniczący Rady, w związku z brakiem dalszych pytań, poddał projekt
ww. uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Rada jednomyślnie przyjęła
uchwałę.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr X/93/07 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brama Trębaczy, Obornickiej,
Marcinowskiej oraz Rynku w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że autopoprawkę dot. treści projektu
uchwały i zał. graficznego, każdy z radnych otrzymał.
Radny Czesław Czternastek zapytał o § 5 pkt 2 projektu uchwały, „ustala się
maksymalna powierzchnie sprzedaży pojedynczego lokalu handlowego 600m,
czy można dokonać takiego zapisu, w tym punkcie, iż „zakazuje się łączenia
tych lokali, o takiej powierzchni”. Czy jest możliwe zapisanie tego i czy to ma
znaczenie prawne, bo zachodzi obawa, że inwestor może potem sobie kilka
takich lokali połączyć i powstanie obiekt pod powierzchniami mieszkalnymi
o pow. 1800m.
Pani Sylwia Wróbel projektantka firmy REGIOPLAN wyjaśniła, że w projekcie
uchwały jest jasno napisane, że pojedynczy lokal do 600m. Taki zapis
gwarantuje, że nie ma możliwości łączenia obiektów w jedną całość. Połączenie
obiektów mogłoby wystąpić wtedy, gdyby lokale miały po 100m
i połączenie np. 2 lokali nie przekroczyłoby 600m. Raz jeszcze powtórzyła, że
z tego zapisu wynika wprost, że maksymalna powierzchnia nie może
przekroczyć 600m. Połączenie takiego zapisu będzie wprowadzało wątpliwości
przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Ten zapis sklei uniemożliwiłby
łączenie mniejszych powierzchni np. 100m i 100m.
Radny Czternastek prosił o odpowiedź na pytanie, jakie hipotetyczne
konsekwencje spotkałby inwestora, jeżeli ten dopuściłby się połączenia tych
lokali?
Pani Wróbel odpowiedziała, że takie działanie to by było zwykłą samowolą
budowlaną, po drugie weszła w życie ustawa i ta ustawa ogranicza budowę
obiektów do 400m bez pozwolenia Gminy, powyżej musi być pozwolenie Rady.
Złamanie ustawy grozi sankcjami karnymi.
/radna M. Lecyk wyszła z sali posiedzeń, obecnych – 20/
Radny podziękował za wyjaśnienia i uznał, że tej poprawki nie trzeba
wprowadzać.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z autopoprawką: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała wraz z autopoprawką zastała podjęta.
Ad.19. Podjęcie uchwały Nr X/94/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej,
Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I. Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września,
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i W. Witosa.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Komisji Gospodarki
Komunalnej o dopisanie do tego projektu uchwały, skrzyżowania ulic:
Św. Jadwigi, Obrońców Pokoju, Żołnierzy Września.
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Czarny powiedział, że tu chodzi o to, żeby
oprócz słów ująć ulice, co umożliwi rozwiązanie skrzyżowań .
Zdaniem Burmistrza te dopiski ograniczą nam wykonanie 2 planów i prosił
o odstąpienie od tej poprawki, bo ona w zasadzie niczego nie wnosi. Dodał, że
na tym skrzyżowaniu trwają już prace, trwa przebudowa chodnika i nie ma
potrzeby zmieniać tego planu.
/wróciła radna M. Lecyk, obecnych – 21/
Przewodniczący Rady w związku z tym, że nie było chętnych do zabrania głosu,
poddał wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej w sprawie ujęcia do projektu
uchwały skrzyżowania Św. Jadwigi, Obrońców Pokoju, Żołnierzy Września :
„za” – 1, „przeciw” – 20, „wstrzymało się od głosu” – 0. Wniosek nie został
przyjęty.
W tym stanie rzeczy prowadzący poddał pod głosowanie całość uchwały:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Burmistrz pokazał na mapie radnym jak będzie wyglądało to skrzyżowanie po
przebudowie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr X/95/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K.
Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina,
S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały jest łącznie
z autopoprawką, która dotyczy zmiany załącznika graficznego.
Radni nie wnieśli uwag do planu i autopoprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę wraz z autopoprawką:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę z autopoprawką.
Ad.21. Podjęcie uchwały Nr X/96/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja,
Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego,
gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
Radni nie wnieśli uwag do planu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Rada jednomyślnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.22. Podjęcie uchwały Nr X/97/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1-go Maja,
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Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
Radni nie wnieśli uwag do planu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Rada jednomyślnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.23. Podjęcie uchwały Nr X/98/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki, Wojska
Polskiego, Teatralnej, M. Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego, A.
Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka, C.K. Norwida, J.
Słowackiego,
Polnej,
Wiosennej,
Piaskowskiego,
Marcinowskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że przy tym projekcie jest autopoprawka,
która dot. wykreślenia ul. Marcinowskiej z nagłówka projektu uchwały
i zmiany załącznika graficznego.
Radni uwag nie wnieśli do projektu i autopoprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę wraz z autopoprawką:
„za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę z autopoprawką.
Ad.24. Podjęcie uchwały Nr X/99/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej,
Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej,
Ogrodowej, Jarzębinowej.
Przewodniczący Rady poinformował, że ta uchwała również była omawiana na
Komisjach Rady.
Radni uwag nie wnieśli do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 21.
Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.25. Podjęcie uchwały Nr X/100/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, B. Chrobrego, Wrocławskiej.
Radni uwag nie wnieśli do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 21.
Rada jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Ad.26. Podjęcie uchwały Nr X/101/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulicy: Marcinowskiej.
Przewodniczący Rady udzielił głosu autorom projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki pani Joanna Bębenek wyjaśniła,
że w tym przystąpieniu do planu znalazła się ul. Marcinowska, ta, która została
wyłączona z przyczyn proceduralnych z tamtego załącznika i stała się odrębnym
planem. Tak powstała nowa uchwała.
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pytania? Radni pytań ani uwag nie mieli. W związku z powyższym prowadzący
poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Rada jednogłośnie podjęła
ww. uchwałę.
Ad.27. Podjęcie uchwały Nr X/102/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej.
Naczelnik Joanna Bębenek wyjaśniła, że Gminna Komisja Urbanistyczna
wnioskowała o podjęcie przedmiotowej uchwały dla tego terenu, ponieważ
stwierdziła, że istniejąca uchwała o zmianie obejmuje swym zasięgiem tereny,
które nie posiadają obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
a więc nie ma możliwości dokonania czynności zmiany planu a także
prawidłowego rozwiązania obsługi komunikacyjnej terenu usługowego. Dla
prawego rozwiązania komunikacyjnego konieczne jest zrezygnowanie
z obsługi tego terenu usług z ulicy Jędrzejowskiej ze względu na ewentualne
uciążliwości dla mieszkańców osiedla, a przygotowanie jej z planowanej drogi
łącznika pomiędzy ulicami Prusicką i Milicką. Komisja zaproponowała objęcie
zakresem nowej uchwały terenów opisanych w obecnie obowiązującym planie
jako: 17KP/U, 6KP/U, 15MN – w całości i 04KG – w części od ul. Prusickiej
(włącznie) do projektowanego przejścia przez ciek wodny. Wprowadzenie
nowej uchwały pozwoli na skoordynowanie prac planistycznych
|z tworzonym rozwiązaniem projektowym w/w drogi.
Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienie i zapytał, czy są pytania.
Pytań radni nie mieli, wobec powyższego prowadzący poddał projekt pod
głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania” – 1.
Rada większością głosów podjęła ww. uchwałę.
Ad.28. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęła na piśmie
żadna interpelacja ani zapytanie.
Ad.29. Wolne wnioski.
Prowadzący udzielił głosu panu Adamowi Waz, który przedstawił sprawozdanie
z akcji letniej dowozu dzieci na baseny.
Pan Adam Waz poinformował zebranych, że, żeby umożliwić wyjazdy dzieciom
na baseny, najpierw nawiązał kontakty z kierownictwem basenów w : Wołowie,
Oleśnicy, Miliczu, Rawiczu i Brzegu Dolnym. Kierownictwo pozytywnie się
przychyliło
do
propozycji
przywozu
dzieci
z
Trzebnicy.
W Brzegu Dolnym udostępniono kąpielisko bezpłatnie, w Wołowie za
przysłowiowa złotówkę, natomiast na basenie krytym w Oleśnicy, Rawiczu
i Brzegu Dolnym wstęp wynosił 4 zł. W miesiącu czerwcu zorganizował pan
Waz zebranie z rodzicami młodzieżą, na którym przedstawił warunki
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wyjazdy poprzez informację w szkołach. Odzew był zaskakująco duży ze strony
rodziców
deklarujących
zgodę
na
wyjazd.
W
okresie
od
3 lipca do 30 sierpnia, za pisemna zgodą rodziców, na baseny wyjechało 394
dzieci z Trzebnicy w wieku 6-18 lat oraz 158 z obwodów szkolnych
Kuźniczyska, Masłowa, Ujeźdzca Wielkiego i Brochocinia. Z wyjazdów
korzystały również dzieci wieku przedszkolnym, z którymi każdorazowo
jeździli rodzice, oczywiście nieodpłatnie. Priorytetem było bezpieczeństwo
dzieci w czasie tej akcji, dlatego
zatrudnieni zostali nauczyciele
i wychowawcy, którzy spełniali rolę ratownika i instruktora nauki pływania.
Opiekunowie pracowali w grupach zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji.
Złożyli
oświadczenia
o
odpowiedzialności
za
zdrowie
i życie uczestników. Uczestnicy podzieleni byli na grupy w zależności od
umiejętności. Nauka była prowadzona w trzech etapach: oswajanie z woda,
nauka pływania, doskonalenie pływania. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie
zostali ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków z włączeniem wszystkich
zajęć sportowych na basenie. W ramach dwumiesięcznych wyjazdów
zorganizowano mistrzostwa miasta Trzebnica. Wszyscy zawodnicy otrzymali
nagrody honorowe. Cała akcja spotkała się z ogromnym uznaniem ze strony
uczestników. Bez tych wyjazdów młodzież nie miałaby pełnego, wakacyjnego
wypoczynku. Dzieci i młodzież miały okazję aktywnie i bezpiecznie spędzać
czas.
Więcej
wyjazdów
było
na
baseny
kryte
z powodu złych warunków atmosferycznych w tym sezonie, w tym miejscu
dodał, że trafnie Burmistrz podjął decyzję w sprawie zamknięcia basenu
trzebnickiego. Z tego faktu wypływa jeden wniosek, że jest pilna potrzeba
wybudowania basenu krytego w mieście Trzebnicy. Cała akcja wyjazdów
zamknęła się kwotą 34.707,80 zł. Na zakończenie powiedział, że można było za
niewielkie pieniądze stworzyć dzieciom letni wypoczynek.
Burmistrz przypomniał, że padały na Niego ciężkie gromy za to, że nie otwiera
basenu. Po sezonie można stwierdzić, że to była słuszna decyzja a to
wyczerpujące Jego zdaniem sprawozdanie przedstawiło w całości obraz
organizacji dowozu dzieci i opieki na basenie. Następnie podziękował panu
Wazowi za cała organizację tego przedsięwzięcia. Nadmienił, że sam miał
obawy, dlatego bardzo się cieszy, że wszystko przebiegało bez zakłóceń
a dzieciom nic się nie stało.
Wiceprzewodniczący Czarny poprosił o egzemplarz sprawozdania.
Przewodniczący Rady poprosił pana Waza, aby złożył to sprawozdanie w biurze
Rady.
Pan Waz potwierdził, że złoży.
/całość wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Radny Janusz Pancerz zapytał Burmistrza, czy powołał już Społeczną Komisję
Mieszkaniowa?
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konsultacje, co do tej komisji. Ustawa nie obliguje Jego do powołania tej
Komisji. Dodał, że jeżeli uzna, że wyczerpią się wszelkie możliwości z panią
dyrektor Gorzałą i innymi jednostkami, to wtedy powoła Komisję.
Radny Pancerz zapytał, jak się odbywała kwalifikacja osób, które złożyły
wnioski o mieszkania, czy mieszkania socjalnego, czy te wnioski były w ogóle
rozpatrywane?
Burmistrz odpowiedział, że na bieżąco były rozpatrywane. W tak krótkim
okresie udało się uporządkować wiele spraw z mieszkaniami socjalnymi
i komunalnymi.
Radny Pancerz raz jeszcze zapytał, kto kwalifikował te osoby do przydziału
mieszkań, jak zaznaczył, w czasie kiedy działała Komisja Mieszkaniowa to tym
przydziałem zajmowało się kilka osób, a teraz jak rozumie Burmistrz to robi
jednoosobowo.
Burmistrz potwierdził, że tak, robi to sam, gdyż ma do tego prawo, po
przeprowadzeniu konsultacji. Jego zdaniem nie zostało tu złamane prawo.
W poprzedniej Radzie Komisja działała, ale w tej straciła swoje uprawnienia.
Radny Pancerz uważa, że uchwała obowiązuje o gospodarowaniu zasobem
mieszkaniowym.
Burmistrz odpowiedział, że uchwała nie nakłada na Burmistrza, czy
w podejmowaniu decyzji ma się kierować decyzją Komisji.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.30. Komunikaty.
Prowadzący oznajmił, że kolejna sesja jest planowana na 25 października
2007 r. Przypomniał, że na tej sesji nastąpi wybór ławników. Poinformował
radnych, że wraca sprawa lustracji i na pewno otrzymają wezwania od
Wojewody i będą mieli na to 3 miesiące czasu, z tym, że jeżeli ktoś nie złoży
oświadczenia lustracyjnego, to nie ma żadnego skutku prawnego w postaci
wygaśnięcia mandatu. Natomiast, jeżeli radny złoży nieprawdziwe
oświadczenie, to może być potem skutek w postaci zakazu kandydowania.
Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos. Nie było chętnych.
Ad.31. Przewodniczący Rady Jan Darowski poinformował, że porządek
obrad został wyczerpany i słowami „ Zamykam X sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał zamknięcia obrad.
Obrady zakończyły się o godz. 12:40.
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