P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/10
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 maja 2010 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 5.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad zaplanowany był na godz. 09:30.
Wiceprzewodniczący Adam Marcinko otworzył obrady o godz. 10:00, na wstępie
wyjaśnił, że pół godzinne opóźnienie wynikło z powodu druku dodatkowych
projektów uchwał.
Stan radnych – 21, obecnych – 18.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Marcinko słowami: „otwieram XXXVII
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
radnych, Burmistrza, zastępców Burmistrza, Panią Skarbnik, Naczelników Urzędu
Miejskiego i całą zgromadzoną publiczność. Następnie powiedział, że do porządku
obrad wpłynęły trzy nowe projekty uchwał przedłożone przez Burmistrza Marka
Długozimę i w związku z tym porządek obrad ulegnie zmianie.
(radny Janusz Pancerz opuścił salę – obecnych 17)
Wiceprzewodniczący Marcinko odczytał nowo zaproponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/383/10 w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
4. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/384/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w Skarszynie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/385/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/386/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
7. Zamknięcie sesji.
Po odczytaniu porządek został poddany pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” - 0. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Wiceprzewodniczący przeszedł do punktu 3 porządku obrad.
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Ad.3. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/383/10 w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw”
- 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.4. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/384/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w Skarszynie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedział, że została podpisana umowa na
dofinansowanie w związku z czym jest potrzeba zaciągnięcia takiej pożyczki.
Burmistrz Marek Długozima zauważył, że dofinansowanie z tego programu jest na
poziomie 62%.
Radny Czesław Czternastek zwrócił uwagę że jest to bardzo korzystna sytuacja dla
Gminy.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/385/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2010 rok.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedział, że na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego do budżetu zostaje wprowadzona dotacja na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wprowadza się dotacje
celową przeznaczona na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zadania Gminy pn.
„Przebudowa ulic czereśniowej, Grunwaldzkiej, Łokietka, Jagiełły w Trzebnicy”. Do
budżetu zostają wprowadzone środki przeznaczone na dofinansowanie „Budowy
boiska w Masłowie” oraz ”Elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy”. Zwiększone zostają środki na zadanie inwestycyjne
„Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
(radny Wojciech Wróbel opuścił sale – obecnych 16)
Zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne pod nazwą: projekt ścieżki
rowerowej, budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Kwiatowej, projekt
przepompowni na ul. Spokojnej, modernizacja oświetlenia na terenie Gminy
Trzebnica.
Zabezpieczono środki na obsługę pożyczki na wyprzedzające
finansowanie. Wprowadzono montaż finansowy inwestycji pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie”. Wprowadzone
zostają zmiany w dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
oraz kultura fizyczna i sport zgodnie z otrzymaną dyspozycją.
(radny Wojciech Wróbel wrócił – obecnych 17)
Zabezpieczono również środki na dofinansowanie polsko – niemieckiej wymiany
młodzieży w zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
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Radny Zenon Janiak zapytał czy projekt ścieżki rowerowej, o którym była mowa
dotyczy to łącznik z Wysokim Kościołem?
Burmistrz odpowiedział, że chodzi tu o ścieżkę rowerową wokół Będkowa.
Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/386/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Pani Skarbnik Krokowska powiedział, że zostają wprowadzone zmiany uchwalone
przed chwilą uchwałą zmieniającą budżet. Ponadto wprowadzone zostaje zadanie pod
nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kuźniczysku (Gmina
Trzebnica)” oraz „Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica
w miejscowościach Brzezie i Brzyków”.
Radny Mirosław Marzec zapytał, czy przy budowie jaka będzie miała miejsce na ul.
Leśnej brany jest pod uwagę montaż monitoringu?
Burmistrz Długozima powiedział, że przygotowywana jest koncepcja monitoringu
całego miasta ale jest potrzebna do tego Straż Miejska, która ma być powołana od
września tego roku.
Radny Janusz Szydłowski zapytał jak podzielono kwotę 375.000,00 zł przeznaczoną
na remont świetlic wiejskich?
Burmistrz odpowiedział, że wynika to z wartości kosztorysowych. Zostało to
ustalone przez pracownika wydziału Techniczno - Inwestycyjnego w porozumieniu z
sołtysami.
Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 17, „przeciw”
- 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodniczący Adam Marcinko powiedział, że porządek obrad został
wyczerpany i słowami „zamykam XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w
Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 10:30.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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