P R O T O K Ó Ł Nr XV/08
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 27 marca 2008 roku.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały stanowią załączniki od nr 2 do nr 15.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad godz. 11:00.
Stan radnych – 21, obecnych w dniu sesji 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XV sesję
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał na wstępie panie i
panów radnych, pana Burmistrza Marka Długozimę, Jego zastępcę: Jadwigę
Janiszewską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
kierowników jednostek organizacyjnych, panie i panów sołtysów, laureatów
konkursu ośmiu wspaniałych wraz z nauczycielami, przedstawicieli prasy i
mieszkańców. Przewodniczący powiedział, że nie ma żadnych uwag
dotyczących porządku obrad i oddał głos Dyrektorowi Treli.
Dyrektor Jerzy Trela przypomniał, że w tym roku odbyła się ósma edycja
konkursu „ośmiu wspaniałych”. Dziś jest z nami obecna ta ósemka najlepszych,
a przedstawią ją nam ich wychowawcy.
Jako pierwsi zostali zaprezentowani uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Trzebnicy: Magdalena Maj uczennice klasy VI B i Katarzyna Mencel uczennice
klasy VI A.
Opiekunka, krótko zaprezentowała osiągnięcia laureatek. Magdalena Maj jest
ambitna, pracowita, osiąga znakomite wyniki w nauce ale nie tylko nauka jest
jej mocną stroną. Rozwija swoje zainteresowania i pasję w różnych dziedzinach
m. in. uprawia sport. Od czterech lat pomaga w organizacji wigilii dla ludzi
samotnych i bezdomnych. W klasie VI rozpoczęła pracę w szkolnym
wolontariacie. W ramach działań wolontariatu zbiera pieniądze na stypendia dla
zdolnych dzieci z ubogich rodzin.
Katarzyna Mencel osoba sumienna, odpowiedzialna. Wzorowo pełni obowiązki
uczni. Bierze udział w różnych konkursach, w których zdobywa czołowe
miejsca. Trenuje siatkówkę w trzebnickiej Gaudi. Od momentu powstania
szkolnego wolontariatu aktywnie bierze w nim udział, jest członkiem samorządu
klasowego, szkolnego, członkiem zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej. Jako
zasady, którymi się kieruje w życiu wymienia przede wszystkim szczerość,
tolerancję, pracowitość, cierpliwość i życzliwość.
Kolejna laureatka konkursu jest Izabela Surówka uczennica klasy VI Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku.
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Wychowawczyni przedstawiła Izę Surówkę jako bardzo życzliwą i pomocną
osobę. Działa w Eucharystycznym Ruchu Młodych, angażuje się w oprawę
liturgiczną mszy taką jak czytania, śpiewy, psalmy, bierze udział w
przedstawieniach o tematyce religijnej. Angażuje się i jest inicjatorką licznych
akcji charytatywnych prowadzonych w szkole. Iza w wolnych chwilach pomaga
swojej sąsiadce w sprzątaniu i prostych pracach domowych. Ideałem laureatki są
ludzie szczerzy, prawdomówni tak jak Jan Paweł II czy Matka Teresa z Kalkuty.
Kolejny opiekun przedstawił uczennice Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy z klasy
II E, są to Iga Szmigiel i Katarzyna Herner.
Iga Szmigiel jest harcerką trzebnickiej drużyny, należy do klubu „Ośmiu”
młodzieżowego wolontariatu działającego w Urzędzie Miejskim. Pracuje w
świetlicy profilaktyczno – wychowawczej działającej przy ratuszu miejskim.
Pomaga dzieciom w nauce, odwiedza też koleżankę z klasy, która porusza się na
wózku inwalidzkim. W ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” czytała bajki
dzieciom w publicznym przedszkolu w Trzebnicy. Uczęszcza na warsztaty
aktorskie i dziennikarskie odbywające się w Zespole Placówek Kultury. Należy
do Eucharystycznego Ruchu Młodych przy parafii św. Piotra i Pawła gdzie
razem z koleżankami pomaga przy animowaniu mszy świętych i nabożeństw.
Jej życiowe motto brzmi „dawać ludziom to co mam w sobie najlepszego”.
Drugą uczennicą jest Katarzyna Herner, która również należy do klubu „Ośmiu”
młodzieżowego wolontariatu działającego przy Urzędzie Miejskim gdzie pełni
rolę gospodyni klubu. Brała udział w licznych kwestach wraz z parafialnym
Caritasem. Współpracuje ze świetlicą profilaktyczno – wychowawczą działającą
przy ratuszu w Trzebnicy. Opiekuje się starszą, samotną panią. Uczęszcza na
zajęcia plastyczne i teatralne odbywające się w Zespole Placówek Kultury.
Bierze czynny udział w liturgii mszy świętej niedzielnej i nabożeństwach w
bazylice św. Jadwigi.
Kolejny wychowawca przedstawił podopiecznych z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu
Wielkim. Jako pierwszy przedstawiony został Marcin Piasecki. Marcin mieszka
w Szczytkowicach i uczęszcza do klasy V B szkoły podstawowej. Jest
przewodniczącym klasy oraz zastępcą przewodniczącego szkoły. Należy do
związku harcerstwa polskiego i uczniowskiego klubu sportowego „Orlik”. Wraz
z rówieśnikami Marcin nawiązał znajomość z dziećmi z domu dziecka w
Obornikach Śląskich, z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowali dla nich
zbiórkę prezentów, przedstawili Jasełka oraz zorganizowali bal karnawałowy.
Ze starszymi kolegami odwiedza chorych w hospicjum w Będkowie oraz w
domu spokojnej starości w Trzebnicy. Bierze udział w zajęciach koła
dziennikarskiego. Rodzice Marcina są właścicielami dużego gospodarstwa
rolnego dlatego stera się im pomagać przy żniwach, wykopkach i zbiorze
tytoniu. Autorytetem Marcina jest Jan Paweł II.
Kolejną przedstawioną osobą była Angelika Kulpa, uczennica klasy I
gimnazjum. Angelika aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, jest skarbnikiem
szkoły oraz przewodniczącą klasy. Należy do koła poetyckiego. Aktywnie
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włącza się w życie społeczności wiejskiej, jest organizatorką dyskotek w
świetlicy wiejskiej oraz komendantka młodzieżowej drużyny pożarniczej w
Domanowicach. Autorytetem, do którego chciałaby się upodobnić jest pani
Halina Kołodziej, niegdyś jej wychowawczyni.
Ostatnią uczennicą jest Sonia Gajewska, która mieszka w Domanowicach i
uczęszcza do klasy II A gimnazjum. Sonia aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
i społeczności lokalnej. Należy do młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Organizuje zabawy dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej. Służy pomocą
podczas organizowania różnych imprez przez sołtysa i radę sołecką. Często robi
zakupy choremu sąsiadowi. Założyła w szkole wolontariat. Wraz z
wolontariuszami opiekuje się po lekcjach najmłodszymi z naszej szkoły. Sonia
jest przewodniczącą samorządu uczniowskiego.
Dyrektor Jerzy Trela powiedział, że z tej ósemki dwie osoby zostały szczególnie
wyróżnione, każda w swojej kategorii wiekowej. Iga Szmigiel jest pierwszą
wspaniałą miasta i gminy Trzebnica w kategorii szkół gimnazjalnych. W
kategorii szkół podstawowych tytuł pierwszego wspaniałego otrzymała
Katarzyna Mencel.
Burmistrz Marek Długozima dodał, że każdy laureat otrzymał medal i dyplom.
Z krótkiej prezentacji jaką dzisiaj usłyszano wynika jednoznacznie, że są to
wspaniali ludzie. Burmistrz chce ufundować nagrodę w postaci wyjazdu na
ogólnopolski finał konkursu. Burmistrz pogratulował i podziękował inicjatorce
tego konkursu, którą od początku była z-ca Burmistrza Jadwiga Janiszewska
oraz Dyrektorowi Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Jerzy
Trela.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i
decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XV/148/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2008 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XV/149/08 w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/122/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku w
sprawie opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały Nr XV/150/08 w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/123/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w
sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji.
8. Podjęcie uchwały Nr XV/151/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w
drodze bezprzetargowej prawa własności działki nr 68 AM -15 położonej
w Trzebnicy przy pl. Piotra Włostowica na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej pod
wezwaniem św.
Piotra
i
Pawła
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w Trzebnicy oraz upoważnienia do zastosowania przy tej sprzedaży
bonifikaty.
9. Podjęcie uchwały Nr XV/152/08 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy.
10.Podjęcie uchwały Nr XV/153/08 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go
Maja w Trzebnicy.
11.Podjęcie uchwały Nr XV/154/08 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ul. Prusickiej.
12.Podjęcie uchwały Nr XV/155/08 w sprawie zwolnienia od opłaty
administracyjnej pobieranej stosownie do art.7a ust.3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999, Nr
101, poz. 1178, z późn. zm.) za zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy
Trzebnica w związku z dostosowaniem wpisów w ewidencji działalności
gospodarczej do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
Gospodarczej ( Dz. U. Nr 25, poz. 1885).
13.Podjęcie uchwały Nr XV/156/08 w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Trzebnicy Nr VI/54/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w
sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
14.Podjęcie uchwały Nr XV/157/08 w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.
15.Podjęcie uchwały Nr XV/158/08 w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z
obiektów uznanych za pomniki przyrody.
16.Podjęcie uchwały Nr XV/159/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia na rok 2008.
17.Podjęcie uchwały Nr XV/160/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji ds. oświaty, kultury, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy
międzynarodowej na rok 2008.
18.Podjęcie uchwały Nr XV/161/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w
Trzebnicy oraz składów osobowych.
19.Interpelacje i zapytania.
20.Wolne wnioski.
21. Komunikaty.
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22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący przeszedł do punktu 3 porządku obrad i udzielił głosu
Burmistrzowi Markowi Długozime.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach i
decyzjach od ostatniej sesji Rady:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesje
2. wydanie zarządzeń w spr.:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
b) udzielenia zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej
na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy
Trzebnica,
c) powołania Komisji Stypendialnej – zmiana dotycząca obsługi
administracyjnej komisji, która prowadzona będzie przez ZAPO
d) powołania komisji przetargowej i udzielenia zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi w Ligocie ( po stronie
południowej),
e) nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebnica, gruntów
Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Oddział Terenowy we Wrocławiu położonych w obrębie miasta Trzebnica
– grunty przy ul. Henryka Brodatego i Jana Pawła II
f) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej przy ul. Św.
Jadwigi,
g) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej przy ul.
Mostowej,
h) powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizacje
ZPK
j) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na remont elewacji i pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Jaźwinach,
k) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na wymianę instalacji elektrycznej na I p. w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej,
l) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku,
m) zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2008 rok,
n) utworzenia Trzebnickiej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad jej
działania,
o) rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w
obrębie wsi Księginice,
p) sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego gruntu
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komunalnego położonego w obrębie miasta Trzebnicy – działka nr 36 AM
– 11 – ul. Oleśnicka,
q) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej – skład komisji: Henryk
Jacukowicz, Barbara Jezierska, Bernadeta Wolak, Mirosław Jachimowski,
Beata Gorzała.
r) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na remont chodników przy ul. B. Chrobrego, ul. 9 Maja i ul. Obrońców
Pokoju,
s) powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Przedszkola Nr 2
przy ul. Wojska polskiego w Trzebnicy,
t) powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica – zmiana składu komisji odwołanie Pana Przemysława Cybulskiego i powołanie Pani Ireny Janas
Radny Czesław Czternastek miał kilka pytań. Po pierwsze pytał co z umową
użyczenia budynku A łącznika? Po drugie jakie dwa wnioski gminy Trzebnica
zostały odrzucone przez Urząd Marszałkowski? Po trzecie jak wygląda sprawa
otwarcia składowiska odpadów w Marcinowie? Po czwarte czy mamy
podpisane porozumienie z zarządem powiatu na temat wspólnej budowy
chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Trzebnica?
Burmistrz odpowiedział, że odbyło się spotkanie odnośnie umowy użyczenia.
Wydawało się, że pan Starosta złożył jasną deklarację, że umowa użyczenia
zostanie podpisana w najbliższych dniach bo brakowało tam jeszcze tylko
drobnych korekt. Jednak minęło już dużo czasu i nie otrzymaliśmy tej umowy.
Na bazie zapewnień pana Starosty wysłaliśmy pismo monitujące, które państwo
jako szefowie klubów otrzymali. Po ostatniej rozmowie Starosta zapewnił, że
postara się aby do końca miesiąca umowa została sfinalizowana.
Odnośnie wywiadu jaki udzielił pan Marszałek w gazecie „NOWa” mając na
uwadze dwa wnioski, które zostały odrzucone to prostuję, że to nie Urząd
Miejski składał wnioski tylko Zespół Placówek Kultury. Wnioski te
opracowywała odwołany Dyrektor Robert Król. Były to wnioski dotyczące
dofinansowania imprez kulturalnych.
Odnośnie składowiska w Marcinowie to jesteśmy po rozmowie z panią, która
przygotowuje dokumentację i zapewniła, że nie niezwłocznie po podpisaniu jes
przez dyrektora zostanie przekazana. Składowisko ma zostać uruchomione 1
kwietnia. Co do struktury to na początku mają tam być zatrudnione dwie osoby.
Składowisko będzie podlegało pod wydział ochrony środowiska Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.
Odpowiadając na ostatnie pytanie dotyczące chodników to otrzymaliśmy
porozumienie od pana Starosty. W tym porozumieniu były wymienione trzy
miejscowości: Komorowo, Skarszyn (do szkoły w Boleścinie) i Ujeździec Mały.
W tym porozumieniu znaleźliśmy szereg nieścisłości. I nasza odpowiedzi poszła
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w kierunku uściślenia. Treść porozumienia omówi naczelnik wydziały
Techniczno – Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny.
Zbigniew Zarzeczny wyjaśnił, że tak jak w każdym porozumieniu musi być
towar i cena. W tym przypadku cena jest, a nie ma towaru. W tej sytuacji gmina
jest na straconej pozycji bo jest określona kwota natomiast powiat nie deklaruje
nic ze swojej strony. Można założyć, że gmina pokryłaby 100%, a powiat nic.
Radny Czesław Czternastek powiedział, że mam informację, że w tych
umowach 50% kosztów ponosi gmina i 50% kosztów ponosi powiat.
Zbigniew Zarzeczny odpowiedział, że tak jest napisane w piśmie przewodnim
ale nie w porozumieniu.
Burmistrz dodał jeszcze, że gmina jest za takim współ finansowaniem i nawet
napisaliśmy pismo do pana Starosty, że po wykonaniu tych trzech chodników
podejmiemy się budowy kolejnych chodników w Głuchowie Górnym, Nowym
Dworze, Szczytkowicach i Marcinowie. Burmistrz uważamy, że takie chodniki
są potrzebnie na terenach wiejskich bo to służy bezpieczeństwu mieszkańców.
Ale musi być to wypracowane poprzez dobre partnerstwo i podpisanie
odpowiedniego porozumienia.
Więcej pytań nie było.
Ad. 4. Przyjęcie Protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady
Miejskiej. Następnie poddał protokół pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1. Protokół z XIV sesji został przyjęty.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XV/148/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2008 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt ten był omawiany jednak w trochę
inne wersji w związku z czym poprosił o zabranie głosu panią Skarbnik.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że została naniesiona autopoprawka do złożonego
wcześniej projektu. Mianowicie w drugiej autopoprawce przede wszystkim
wprowadza się do budżetu paragrafy związane m. in. z opłatami na rzecz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W kilku pozycjach są to opłaty
za rolnicze wykorzystywanie gruntów. Planowane jest zwiększenie środków na
zakup usług remontowych Urzędu. Zwiększ się wydatki na zakup usług
pozostałych. Dokonuje się zmian w dziale oświata i wychowanie ponieważ jest
możliwość ubiegania się o środki dodatkowe na zakupy remontowe w szkołach,
które zostały zlecone przez organy gminne m. in. sanepid. Jeżeli chodzi o
ochronę zdrowia nie było zaplanowanych środków na zakup materiałów
papierniczych i te środki zostaną wygospodarowane przez zmniejszenie zakupu
materiałów wyposażenia. Następną pozycją jest pomoc społeczna gdzie zostaje
zwiększona kwota na dotację celowe na zadania z budżetu. W kulturze i
ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano paragrafy, które nie były
wcześniej uwzględnione w układzie wykonawczym jak również zwiększenie
dotacji celowej. Zmniejszenia są adekwatnie do kwoty proponowanych
zwiększeń. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.
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Radny Czesław Czternastek przytoczył §0770 wypłata z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
w którym zwiększ się dochody o 111 803 zł. Radny sądził, że zwiększenie
będzie o całą kwotę 500 000 zł.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że gmina musi się przygotować do podwyżek dla
nauczycieli i musi zostać zachowana rezerwa na ten cel.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwał po
głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1. Uchwała została
podjęta.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XV/149/08 w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/122/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku w
sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika z
popełnienia błędu pisarskiego. Zamiast kwoty 15 zł wpisano kwotę 10 zł. W
poprzednich latach obowiązywała kwota 15 zł. Nadaje się też nowe brzmienie
§ 1 pkt. 4 „Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów – pracowników
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – pana Roberta Lesińskiego oraz pana Andrzeja
Curzydło”.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 17, „przeciw” – 1, „wstrzymał się” – 2. Uchwała została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XV/150/08 w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/123/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji.
Przewodniczący Rady powiedział, że była potrzeba doprecyzowania uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XV/151/08 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności działki nr 68 AM -15
położonej w Trzebnicy przy pl. Piotra Włostowica na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej
pod
wezwaniem
św.
Piotra
i
Pawła
w Trzebnicy oraz upoważnienia do zastosowania przy tej sprzedaży bonifikaty.
Przewodniczący poprosił o poprawienie nazwy placu z Pawła Włostowica na
Piotra Włostowica co było pomyłką pisarską.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 15, „przeciw” – 1, „wstrzymał się” – 4. Uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XV/152/08 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy.
Przewodniczący powiedział, że uchwała była omawiana na komisjach i zapytał
czy są jeszcze jakieś pytania.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
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„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XV/153/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go Maja w
Trzebnicy.
Radny Czesław Czternastek przypomniał, że mieli dostać odpowiedź co do § 2
pkt 2 i 3.
p.o. Naczelnika Joanna Bębenek odpowiedziała, że nie wpłynęły tam żadne
uwagi dlatego te punkty będą anulowane.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wykreślenie pkt. 2 i 3 w § 2 rozdz. 1:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Punkty zostają wykreślone.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie całość uchwały: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XV/154/08 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul.
Prusickiej.
Przewodniczący poinformował, że do tego projektu został złożony wniosek aby
w § 16 1% zastąpić cyfrą 0%. Burmistrz to zaaprobował. Przewodniczący
poddał pod głosowanie ten wniosek: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” – 1. Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie całość projektu: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XV/155/08 w sprawie zwolnienia od opłaty
administracyjnej pobieranej stosownie do art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada
1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999, Nr 101, poz. 1178, z
późn. zm.) za zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica w związku z dostosowaniem
wpisów w ewidencji działalności gospodarczej do wymogów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności Gospodarczej ( Dz. U. Nr 25, poz. 1885).
Przewodniczący przypomniał, że jest to wymóg formalno – prawny w związku z
obecnością Polski w Unii Europejskiej.
Na komisji budżetowej zgłoszony został wniosek formalny o nadanie nowego
brzmienia § 1 „Zwalnia się od opłaty administracyjnej pobieranej stosowanie do
art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. z 1999, Nr 101, poz. 1178, z póz. zm.) dokonywane przez
przedsiębiorców zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica w części
dotyczącej dostosowania określenia przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej w związku z dostosowaniem wpisów w ewidencji działalności
gospodarczej do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
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2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (Dz. U.
Nr 251, poz. 1885).”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” – 0. Wniosek został przyjęty. Następnie Przewodniczący
poddał całość projektu uchwały pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XV/156/08 w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Trzebnicy Nr VI/54/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie
powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze złożeniem rezygnacji
przez panią Burmistrz Jadwigę Janiszewską nastąpiła konieczność podjęcia tej
uchwały. Na miejsce pani Jadwigi Janiszewskiej wskazany został pan Adam
Marcinko. Przewodniczący zapytał się czy są ewentualnie jakieś inne
kandydatury? Innych kandydatur ani żadnych pytań nie było.
Przewodniczący poddał projektu uchwały pod głosowanie: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XV/157/08 w sprawie zaopiniowania
projektu Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.
( radny Mirosław Marzec wyszedł – obecnych 19 )
Przewodniczący poinformował, że w § 1 zostały wykreślone słowa i § 1 brzmi
następująco: „ Rada Miejska w Trzebnicy pozytywnie opiniuje przedłożony
projekt Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie”.
Pytani nie było.
Przewodniczący poddał projektu uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XV/158/08 w sprawie zdjęcia ochrony
prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody.
Naczelnik Tadeusz Luty powiedział, że ostatnia burza spowodowała odłamanie
konaru na jednym z pomników i należy go wyciąć. Drugi z pomników w
rzeczywistości zniknął dlatego, że był bardzo pochylony i się przewrócił. Z
kolei najbardziej istotny pomnik stojący naprzeciw sądu również miał złamany
konar i po to aby całkowicie go nie wycinać muszą zostać wykonane zabiegi
pielęgnacyjne. W wyniku przycinania najprawdopodobniej nie będzie on już
pomnikiem przyrody ze względu na to, że nie będzie już na tyle okazały. W
rzeczywistości stanowi on zagrożenie ponieważ jest pusty i spróchniały, m. in.
konar, który tam spadł, spadł na samochód.
Uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XV/159/08 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia na rok 2008.
Uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr XV/160/08 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji ds. oświaty, kultury, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy
międzynarodowej na rok 2008.
Uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XV/161/08 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy
oraz składów osobowych.
( radny Mirosław Marzec wrócił – obecnych 20 )
Przewodniczący powiedział, że wpłynęła rezygnacja radnego Henryka Wędlika
z pracy w komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia. Przewodniczący podkreślił, że radny Henryk Wędlik
oprócz tej komisji pracuje jeszcze w dwóch innych komisjach.
Uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.19. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący powiedział, że w ostatnim czasie wpłynęła interpelacja radnej
Małgorzaty Lecyk wraz z grupą radnych i zapytanie Janusza Pancerza, na które
zainteresowane strony otrzymały odpowiedzi. Innych interpelacji ani zapytań
nie było.
Ad.20. Wolne wnioski.
Radny Zbigniew Pasiecznik poprosił Burmistrza o jak najszybsze przyznanie
środków na dofinansowanie biletów na dojazdy do szkoły dla dzieci z
Kuźniczyska, zgodnie ze zmianą jaką przegłosowali radni na komisji ds.
oświaty, kultury, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej.
Radny Czesław Czternastek poprosił o przedstawienie informacji na kolejnych
posiedzeniach komisji jak wygląda realizacja zadań uchwały o zadaniach nie
wykonanych w 2007 roku, a przeniesionych na 2008 rok.
Więcej wniosków nie było.
Ad. 21. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał informację z Urzędu
Skarbowego w Trzebnicy odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych
radnych za 2006 i 2007 rok. Wszyscy radni złożyli oświadczenia z wyjątkiem
pana Taraszczuka, który zrzekł się mandatu. Przewodniczący zwrócił uwagę na
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kilka nieprawidłowości. Należy pisać czy składniki majątkowe stanowią
majątek wspólny czy majątek odrębny i być precyzyjnym co do wielkości
nieruchomości. Przewodniczący poinformował również, że kolejna sesja jest
planowana w kwietniu.
Radny Janusz Pancerz poinformował, że zorganizowane zostały na 12 kwietnia
2008 roku powiatowe mistrzostwa radnych i pracowników samorządowych w
tenisie stołowym i zaprosił wszystkich chętnych do udziału.
Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynął pakiet projektów
ustaw odnośnie służby zdrowia przygotowanych przez klub parlamentarny PiS i
jeżeli ktoś z radnych jest zainteresowany to znajdują się one w biurze Rady i
można się z nimi zapoznać.
Więcej komunikatów nie było.
Przewodniczący Rady Jan Darowski podziękował wszystkim za przybycie i
słowami: „zamykam XV sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godz. 12: 15.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Hamkało
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