P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 lipca 2010 roku.
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych.
• 2 do 17 : uchwały podjęte na XXXIX sesji od Nr XXXIX/388/10 do
Nr XXXIX/403/10.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Obrady rozpoczęto o godzinie 15:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 19.
Nieobecni radni: Małgorzata Lecyk, Adam Marcinko.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXXIX
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał Burmistrza
Marka Długozimę, zastępców Burmistrza Jadwigę Janiszewską i Adama
Gubernata, radnych, Skarbnik Barbarę Krokowską, naczelników Wydziałów
Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli
Honorowych i Zasłużonych Obywateli Gminy Trzebnica, przedstawicieli prasy
lokalnej, całą zgromadzoną publiczność.
Następnie poinformował, że do dzisiejszego porządku obrad, na wniosek
Burmistrza, wprowadza się następujące zmiany:
wycofany zostaje pkt 9
tj. projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób
do tego uprawnionych.
Projekt został wycofany z takiego powodu, że został wysłany wniosek
o zaopiniowanie tego projektu uchwały do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumenta, z tego tytułu, że jest to pomoc publiczna i do dnia dzisiejszego
taka opinia nie dotarła. Bez tej opinii, nie mogą podjąć uchwały, bo
skutkowałoby to, jej nieważnością.
W miejsce punktu 9, na wniosek Burmistrza, proponuje wprowadzić projekt
uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Innych poprawek niema, poza autopoprawkami, które dziś radni otrzymali.
Radny Mariusz Czarny wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Prusickiej
uchwalonego Uchwałą Nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27
marca 2008 roku. Uzasadnił to tym, iż po przeczytaniu uzasadnienia, które
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zostało dołączone w tej chwili jest napisane, że Burmistrz proponuje obniżenie
kategorii drogi, z kategorii głównej do kategorii gminnej i to jakby się mija
z intencją tego łącznika. Łącznik był budowany z myślą małej obwodnicy dla
ruchu ciężarowego od obwodnicy Trzebnicy w kierunku Milicza. Natomiast
tutaj sugeruje się, że powinna być droga gminna i wtedy ona spada o dwie klasy
z klasy głównej do klasy gminnej i traci swój charakter.
Burmistrz nie zgodził się z przedmówcą i przypomniał radnym to co wcześniej
mówił, że to nie jest „mała obwodnica”. Ten łącznik miał po pierwsze
wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta Trzebnicy, a po drugie miał uaktywnić
tą strefę inwestycyjną. Wokół tego łącznika powstały trzy tereny, na których
miały powstać inwestycje. Na jednym już powstała „Biedronka”. Ma nadzieję,
że powstaną kolejne zakłady. To co jest najważniejsze dla Gminy, to, że nie
może zwolnić Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad od odpowiedzialności za to,
że mają wybudować małą obwodnicę, która ma połączyć Nowy Dwór
z Księginicami. Jeżeli my będziemy utrzymywać, że to jest mała obwodnica
miasta, to Generalna Dyrekcja nie wybuduje tej obwodnicy. Gminie chodzi
o uaktywnienie tego terenu, żeby go sprzedać, żeby nie stał bezczynnie, taka jest
idea zmiany tego planu. Ta droga jest drogą gminną.
Radni nie mieli więcej uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania zgłoszonych
poprawek:
1) dotyczy wykreślenia dotychczasowego projektu uchwały z punktu 9
porządku obrad i w to miejsce wprowadzony będzie projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu: „za” – 19. Rada
jednogłośnie przyjęła ww. poprawkę.
2) dotyczy zdjęcia punktu 12 z porządku obrad ( wniosek radnego Czarnego)
dotyczy to projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ul. Prusickiej uchwalonego Uchwałą Nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 27 marca 2008 roku: „za” – 2, „przeciw” – 16, „wstrzymał się od
głosu” – 1. Wniosek został odrzucony. Punkt nie został wycofany.
Głosowanie całości porządku obrad : „za” - 19. Porządek został przyjęty
jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/388/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/389/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
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7. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/390/10 w sprawie: emisji obligacji
komunalnych.
8. Podjecie uchwały Nr XXXIX/391/10 w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/392/10 w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10.Podjecie uchwały Nr XXXIX/393/10 w
sprawie ustalenia zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Trzebnica oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/394/10 w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Kobylice.
12.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/395/10 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
Trzebnica w rejonie ul. Prusickiej uchwalonego Uchwałą Nr XV/154/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku.
13.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/396/10 w sprawie wyrażenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej
na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa
w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. , nr 261 poz.2603 z późn. zm.).
14.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/397/10 w sprawie nadania imienia
Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 6.
15.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/398/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny – Gmina Trzebnica.
16.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/399/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Ligota– Gmina Trzebnica.
17.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/400/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn – Gmina Trzebnica.
18.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/401/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Cerekwica – Gmina Trzebnica.
19. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/402/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu.
20.Podjęcie uchwały Nr XXXIX/403/10 w sprawie odwołania
przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu
Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
21.Interpelacje i zapytania.
22.Wolne wnioski.
23.Komunikaty.
24.Zamkniecie sesji.
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Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił najważniejsze sprawy od ostatniej sesji
tj. od 28 kwietnia 2010r. do dnia dzisiejszego:
1) przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesję;
2) wydanie zarządzeń w sprawie:
• powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy,
• nadania numerów porządkowych we wsi Komorówko, Komorowo,
Malczów, Ligota, Małuszyn, Kobylice w Trzebnicy przy ul. B. Chrobrego,
• zmiany w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu na bieżące
utrzymanie ulic, chodników oraz dróg pozamiejskich,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup energii elektrycznej dla Gminy Trzebnica, na potrzeby
eksploatacji budynków i oświetlenia drogowego,
• powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy
– Pani Grażynie Kanteckiej,
• sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego
nieruchomość komunalną, niezabudowaną położoną w obrębie Nowy
Dwór,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kwiatowej
w Trzebnicy,
• powołania operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji
Wyborczych – wybory prezydenta RP,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie projektu i budowę świetlic wiejskich w miejscowościach
Komorowo i Świątniki,
• powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta RP,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni ze skocznia w dal dla
Szkoły Podstawowej w Boleścinie,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na remont chodników przy ul. Żeromskiego, Obornickiej, Lipowej
i Kosmonautów oraz na budowę zatok autobusowych przy ul. Ks.
Bochenka w Trzebnicy,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Trzebnica.
• przyjęcia Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
• sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
4

nieruchomości komunalnej, niezabudowanej w Trzebnicy przy ul. Grota
Roweckiego,
• rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej
własność PHU „ SADY TRZEBNICA „
• powołania Gminnego Biura Spisowego dla Przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.,
• udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie remontu oraz zakupu wyposażenia Przedszkola Nr 2
w Trzebnicy,
• powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący poinformował, że protokół był i jest wyłożony w biurze Rady.
Przeprowadził głosowanie przyjęcia protokołu: „za” – 19. Rada jednogłośnie
przyjęła ww. protokół.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/388/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2010 rok wraz z autopoprawką.
Prowadzący udzielił głosu Skarbnik. Pani Krokowska powiedziała, że zmiany
w budżecie większej części dotyczą wydatków niewygasających. Oprócz tego
zabezpieczono środki ma składki w związku z przynależnością do
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
oraz na rzecz realizacji projektu „Produkt turystyczny – promocja aktywności
turystycznej gmin otaczających Wrocław”; zabezpieczono środki na zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji; zwiększono środki
w ramach rozdziału - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na 90-tą
rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz szeroką promocję wartości turystycznych
gminy; zabezpieczono środki w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji na
wypłaty jednostek na fundusz celowy; zmniejszono środki w rozdziale Pomoc
materialna dla uczniów – wycofanie środków własnych; zmniejszono dotację
celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą
„Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły
w Trzebnicy”; na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWR680-15/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. wprowadzono dotację na zadania zlecone
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania
w Wyborach Prezydenckich; wprowadzono środki z tytułu zwrotu kosztów
dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy
Trzebnica, a zamieszkujących na terenie innych gmin; wprowadzono środki
z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na remont świetlic; wprowadzono środki z tytułu „Rewitalizacji
Rynku w Trzebnicy wraz instalacją systemu monitoringu”. Na tym zakończyła
omawianie zmian.
Prowadzący podziękował Skarbnik, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Czarny zapytał na jaką kwotę wprowadza się wydatki niewygasające do
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budżetu?
Skarbnik odpowiedziała, że nie podliczyła tego.
Radny Czarny uznał, że należy to podliczyć, bo to jest istotna sprawa, ponieważ
to ma związek z kolejnym projektem uchwały w sprawie obligacji.
Przewodniczący Rady zapytał w jakim czasie Skarbnik jest to w stanie zrobić.
Skarbnik oznajmiła, że w ciągu 10 minut.
Prowadzący zarządził 10 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.
Głos zabrała Skarbnik Gminy i powiedziała, że wartość inwestycji, która nie
została zakończona w ramach środków niewygasających wynosi 2.441.047 zł,
natomiast wprowadzone inwestycje do budżetu są na kwotę 2.348.558 zł.
Radny Czarny zapytał, czy to są wszystkie inwestycje, które były objęte
uchwałą o środkach niewygasających?
Skarbnik odpowiedziała, że inwestycje, które zostały tu przedstawione, to są
inwestycje, które nie zostały zakończone, są w trakcie, w toku realizacji.
W związku z czym, muszą być zabezpieczone środki finansowe, tak jak były
w 2009, tak i w 2010r. Natomiast co do wykonawstwa od strony merytorycznej
należy pytać Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycjnego.
Radny Czarny zauważył, że wszystkie inwestycje były objęte tą uchwałą i miały
ostateczny termin realizacji wyznaczony na 30 czerwca. Z tego, co Skarbnik
powiedziała, były na łączną kwotę 6.789.116,36 a inwestycje na kwotę
2.444.700 zł zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu. To jest
równoznaczne, że budżet roku 2009 o tą kwotę nie został wykonany. Chodzi
o różnicę a dokładnie o 4.300.000 zł, czy te środki zostały wydatkowane i czy
one wrócą do budżetu. Jeżeli nie, to w jakiej części nie.
Skarbnik odpowiedziała, że pozostała część, jak jasno wynika z danej formuły
została zarachowana, wykonana i zapłacona w postaci zapłat za faktury
i rachunki. Czy zadania zostały rozliczone, to należałoby sprawdzić, czy to jest
zadanie wieloletnie, czy jednoroczne. Organizowany przetarg obejmował całość
inwestycji.
Radny Czarny powiedział, że chodzi mu o to, że jeżeli mają wolne środki
w kwocie 2.400.000 zł, to one muszą mieć pokrycie w inwestycjach
zrealizowanych w 2010 i to jest kontynuowane. Rzecz jest w tamtych środkach,
które zostały wydatkowane w 2009r. a pojawia się np. na następnej sesji
i zwiększą dochody, a radni dziś podejmą uchwałę w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w formie oddania.
Skarbnik powiedziała, że nie rozumie pytania. Ponieważ sama formuła realizacji
wydatków niewygasających jest taka, że tylko kwota, która pozostaje
wprowadzana jest do budżetu. Jest taki nakaz ustawodawcy, zgodnie z nową
ustawą o finansach publicznych okres realizacji nie może być dłuży niż do 30
czerwca roku następnego i mają 7 dni na wprowadzenie tych środków, które nie
zostały zrealizowane, wydatkowane w ramach środków niewygasających. Czyli,
przykład: wprowadzamy 1000 zł na rachunek z dniem podjęcia uchwały
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o środkach niewygasających. Jest to całość środków i wartość tejże uchwały.
Poczym 500 zł. zostaje zapłacone w wyniku realizacji zadań. To kolejne 500 zł
w dniu 30 czerwca następnego roku musi zostać przeniesione z rachunku
wydatków niewygasających, na rachunek budżetu, wyniku czego 1000 – 500 –
500 = 0.
Radny Czarny powiedział, że przechodząc na kwoty budżetowe to mieliśmy
6.789.116,36 - 2.447.047 zł, to zostaje ok. 4.745.000 zł. I ta kwota została
wydana do 30 czerwca 2010r.
Skarbnik potwierdziła, że w ramach wydatków niewygasających.
Radny podziękował za wyjaśnienia.
Prowadzący zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/389/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica wraz z autopoprawką.
Głos zabrała Skarbnik. Na wstępie powiedziała, że w autopoprawce zostały
przedstawione tylko te inwestycje, które w wyniku wprowadzenia środków,
które niewygasły w roku 2009, zwiększyły budżet roku 2010 i mają wpływ na
Wieloletni Program Inwestycyjny. Stanowi to następujące pozycje:
budowa drogi w Koniowie; budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym;
budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy; budowa
kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”
w Ujeźdzcu Wielkim; rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy oraz zakup
pierwszego wyposażenia.
Prowadzący otworzył dyskusję.
Radny Zenon Janiak zapytał, o który odcinek drogi chodzi w Koniowie?
Burmistrz odpowiedział, że jest to odcinek w kierunku Ujeźdzca Małego.
Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/390/10 w sprawie: emisji obligacji
komunalnych wraz z autopoprawką.
Skarbnik poinformowała, że otrzymali informację z Banku, z którym
prowadzili rozmowy wstępne, że w tym roku została wycofana stawka WIBOR
3M na korzyść stawki WIBOR 6M i ma to służyć ujednoliceniu zasad
emitowania obligacji dla gmin.
Prowadzący otworzył dyskusję. W związku z tym, że nie było chętnych do
dyskusji, prowadzący poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 19. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjecie uchwały Nr XXXIX/391/10 w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
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Prowadzący poinformował, że projekt był zaopiniowany pozytywnie przez
Komisje i dotyczy kościoła w Koczurkach. Chodzi o przyznanie środków na
remont dachu w wysokości 12.000 zł.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/392/10 w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Prowadzący udzielił głosu Pani Iwonie Durbajło p.o. Naczelnika Wydziału
Organizacyjnego.
Naczelnik wyjaśniła, że uchwała podjęta w 2002 roku dotyczyła podziału na
okręgi wyborcze, a w związku z tym, że doszły nowe ulice, to należy je dopisać.
Uzupełnia się okręg wyborczy nr 1 o ulice: Lawendową, Pogodną, Siostry
Hilgi Brzoski i Wiśniową. Do okręgu wyborczego nr 2 dopisuje się: Plac
Włostowica i Winną. Zarządzeniem nr 78 Wojewody ustalona została liczba
radnych i wynosi 21. Liczba nie uległa zmianie. Dokonano również zmian
literowych w nazewnictwie ulic oraz zmieniona została nazwa Szpitala
Powiatowego, na Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjecie uchwały Nr XXXIX/393/10 w sprawie ustalenia zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Trzebnica
oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany, z tym, że Komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wnosi o wprowadzenie następujących poprawek: wykreślenie §5 i skreślenie
w §3 wyrazu „albo” i w tym miejscu postawienie przecinka, a po wyrazach
„służb porządkowych” dopisanie wyrazów „oraz instytucji”.
Zapytał, czy Komisja podtrzymuję tą proponowaną zmianę.
Przewodniczący Komisji Paweł Czapla powiedział, że tak.
Burmistrz wyraził zgodę na proponowana poprawkę do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Paweł Czapla uzasadnił wniosek tym, iż zapis w §5
projektu uchwały stwarzał możliwość karania osób, które będą winne
nieuzasadnionego wezwania do podjęcia interwencji. Jego zdaniem, może dojść
do takich sytuacji, że ludzie nie będą dzwonić.
Prowadzący podziękował za wyjaśnienie.
Więcej wniosków nie było.
Przystąpiono do głosowania poprawek:
• wykreślenie §5 : „za” – 19. Rada jednogłośnie przyjęła poprawkę.
• skreślenie w §3 wyrazu „albo” i w tym miejscu postawienie przecinka,
a po wyrazach „służb porządkowych” dopisanie wyrazów „oraz
instytucji”: „za” – 19. Rada jednogłośnie przyjęła również tą
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poprawkę.
Następnie prowadzący poddał po głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi
poprawkami : „za” – 19. Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/394/10 w sprawie wyboru sołtysa
w sołectwie Kobylice.
Prowadzący w uzupełnieniu dodał, że zrobił się wakat na tej funkcji
i konieczność jest przeprowadzania nowych wyborów. Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Radni nie mieli pytań, ani uwag do projektu.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/395/10 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
Trzebnica w rejonie ul. Prusickiej uchwalonego Uchwałą Nr XV/154/08 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku.
Prowadzący nadmienił, że projekt był opiniowany przez właściwe Komisje.
Następnie otworzył dyskusję.
Radny Janusz Szydłowski zwrócił się do Burmistrza w sprawie ogłoszonego
przetargu na teren, o którym mówi projekt uchwały i powiedział, że zastanawia
się, czy nie powinien być on odwołany. Między innymi ze względu na to, że
zmieniły się warunki.
Naczelnik Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Podsiadło
wyjaśnił, że jest to projekt uchwały o przystąpieniu do planu. Na tej sesji nie
będzie podejmowana uchwała o zmianie planu.
Radny Czarny wrócił do tematu planu i tematu łącznika. Przeczytał wyciąg
z uchwały dotyczący planu, tj. §6 uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 marca
2008r. cyt.: „ Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.
1. Ustala się że tereny przestrzeni publicznych stanowią drogi klasy głównej,
oznaczone symbolami 1KDG i 2KDG.”
Następnie wyjaśnił, na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki z dnia 2 marca 1992r. co to znaczy droga główna. Odczytał dwa
paragrafy, które miały zwrócić uwagę zebranym nad czym głosują cyt.: §4.1
W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się
następujące klasy dróg:
1) autostrady, oznaczone dalej symbolem "A",
2) ekspresowe, oznaczone dalej symbolem "S",
3) główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem "GP",
4) główne, oznaczone dalej symbolem "G",
5) zbiorcze, oznaczone dalej symbolem "Z",
6) lokalne, oznaczone dalej symbolem "L",
7) dojazdowe, oznaczone dalej symbolem "D".”
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Ustęp 2 mówi jakie drogi pod względem zarządcy powinny być w planie.
„2. Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach
publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające
następującym klasom dróg:
1) drogi krajowe - klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
2) drogi wojewódzkie - klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
3) drogi powiatowe - klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
4) drogi gminne - klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.”
Czyli, patrząc na zapisy planu zagospodarowania, ta droga choć jest w formule
własności gminnej, stanowi funkcjonalnie kategorię powiatową, bądź
wojewódzką. Z założenia komunikacyjnego, miały być do czasu wybudowania
łącznika w Nowym Dworze tzw. objazdem dla TIR-ów, o którym Burmistrz
mówił. Zmniejszenie kategorii może spowodować, że niestety, TIR-y będą
musiały jechać do skrzyżowania Bochenka z Milickiej oraz Prusicką i stamtąd
dopiero na Milicz. Zaapelował, aby tej uchwały nie przyjmować.
Naczelnik Zbigniew Zarzeczny przypomniał, że przyjęto kategorię drogi
gminnej.
Naczelnik Joanna Bębenek wyjaśniła, że zamierzeniem tego planu nie jest
zmiana kategorii drogi, tylko zmiana odległości nie przekraczającej linii
zabudowy.
Radny Czarny stwierdził, że nie będzie czytał całego rozporządzenia, które
mówi jakie klasy gminnych dróg, powinny mieć wymagania, jakiej powinna
być szerokości linia rozgraniczająca. Generalnie, przybliżając się z zabudową,
po prostu zmieniamy kategorię drogi.
Radny zapytał ile osób wpłaciło wadium do przetargu na tą działkę o której jest
mowa.
Burmistrz odpowiedział, że pytanie nie dotyczy uchwały po pierwsze, a po
drugie nawet gdyby wiedział, to by nie odpowiedział na to pytanie.
Radny Czarny zwrócił się z pytaniem do Skarbnik, ile osób wpłaciło wadium?
Skarbnik odpowiedziała, że nie wie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z tym,
że nie było, przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały:
„za” – 15, „przeciw” - 3, „wstrzymał się od głosu” -1. Uchwała została
podjęta.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/396/10 w sprawie wyrażenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na
rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa
w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2004 r. , nr 261 poz.2603 z późn. zm.).
Prowadzący poinformował, że chodzi tu o podwórka przy Wspólnotach
Mieszkaniowych a wysokość tej bonifikaty ma wynosić 85%.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie: „za” -19. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/397/10 w sprawie nadania imienia
Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 6.
Prowadzący dodał, że nadaje się Przedszkolu nr 2 im. „Polskiej
Niezapominajki”.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie: „za” -19. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/398/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny – Gmina Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
na właściwych Komisjach. Zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -19.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/399/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Ligota– Gmina Trzebnica.
Prowadzący zaznaczył, że projekt uchwały został również zaopiniowany
pozytywnie na właściwych Komisjach. Zapytał, czy radni mają pytania, uwagi
do tego projektu. Radni nie mieli pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -19.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/400/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn – Gmina Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały został również zaopiniowany
pozytywnie na właściwych Komisjach. Zapytał, czy radni mają pytania, uwagi
do tego projektu. Radni nie mieli pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -19.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/401/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Cerekwica – Gmina Trzebnica.
Prowadzący powiedział, że projekt uchwały został również zaopiniowany
pozytywnie przez właściwe Komisje. Zapytał, czy radni mają pytania, uwagi do
tego projektu. Radni nie mieli pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” -19.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/402/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały dotyczy zadania
przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu, ze środków budżetu roku 2010 w wysokości nie większej niż 50
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tysięcy złotych w formie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej biegnącej
wzdłuż drogi krajowej nr 5 od strony Wrocławia do m. Będkowo.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 19. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/403/10 w sprawie odwołania
przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Prowadzący zakomunikował, że na Jego ręce wpłynął wniosek o rezygnacji
z tej funkcji Pana Marszałka Marka Łapińskiego.
Radni nie mieli pytań do ww. projektu uchwały.
W związku z powyższym prowadzący poddał projekt pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.21. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne
interpelacje i zapytania.
Ad.22. Wolne wnioski.
Burmistrz zapoznał radnych z treścią wniosku Gminy Sulejów, która ucierpiała
w wyniku powodzi i w związku z tym, zwraca się do Gminy Trzebnica
o udzielenie pomocy.
Burmistrz uważa, że warto się do tego przyłączyć, jeżeli by była taka
możliwość, to na najbliższej sesji podjęta by została taka uchwała, o pomocy
finansowej dla Gminy Sulejów. W jakiej wysokości, to sprawa jest otwarta.
Dodał, że jest to Gmina, która należy do Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
Przewodniczący uważa, że inicjatywa jest warta rozważenia i myśli, że radni
przedstawią swoje stanowiska w tej sprawie.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że inicjatywa godna poparcia
a jednocześnie odniósł się do apelu jaki wystosował wcześniej i poinformował,
że radni są chętni oddać nawet swoje jednomiesięczne diety. Wspólnie zakupią
potrzebne artykuły i zawiozą na miejsce. Myśli, że o tej sprawie będzie jeszcze
z radnymi rozmawiać.
Radny Zbigniew Pasiecznik stwierdził, że mieszają tu dwie inicjatywy. On sam
był w Gminie Wilków wczoraj i zobaczył ten ogrom strat. Natomiast ta
inicjatywa, która jest tutaj, to jest co innego. Uważa, że należy się zdecydować,
czy ta pomoc ma być tu, czy tu. Jeżeli do Sulejowa, to dobrze by było, żeby ktoś
zadzwonił im zapytał, czego oni konkretnie oczekują. To nie jest tak, że nam się
wydaje, że ta rzecz im jest na 100% potrzebna.
Burmistrz poinformował, że oni chcą pomocy finansowej. Złożył propozycję
przekazania 10 tysięcy dla Sulejowa na rzecz powodzian.
Prowadzący powiedział, że radny Pasiecznik dobrze zauważył, że tu są dwie
odrębne rzeczy. Oni podejmują decyzję odnośnie środków publicznych w formie
uchwały, a radny Mirosław Marzec mówił tu o inicjatywie radnych, oddolnej.
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Radny Andrzej Skóra uważa, że propozycja Burmistrza jest wystarczająca i jeśli
Burmistrz przygotuje projekt uchwały, to on tą inicjatywę poprze.
Przewodniczący zakomunikował, że na Jego ręce wpłynęło pismo, w związku
z powodzią, od Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, w którym składa
podziękowania dla Burmistrza za wszelką pomoc udzieloną w czasie powodzi
w maju 2010r. na terenie Powiatu Trzebnickiego.
Burmistrz podziękował bardzo serdecznie całemu Komitetowi, który
przygotował obchody 20-lecia samorządu gminnego na terenie Gminy.
Uroczystość miała miejsce w Karczmie Leśnej, była podniosła, później odbyła
się część artystyczna w Bazylice, którą przygotowała Pani prof. Danuta
Kamińska. Z przykrością stwierdził, że radni frekwencją nie dopisali.
Nadmienił, że część artystyczna była przepiękna i warta obejrzenia.
Prowadzący po wyczerpaniu mówców, przeszedł do kolejnego punktu.
Ad.23. Komunikaty.
Prowadzący powiedział, że radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych,
które zgodnie z ustawą, po wypełnieniu, należy na dwa miesiące przed
upływem kadencji złożyć, tj. do dnia 10 września 2010r. Oświadczenia
majątkowe należy wypełnić na dzień sporządzenia. Nadmienił, że w tej kadencji
niezłożenie oświadczenia skutkuje utratą diety, od przyszłej kadencji - utratą
mandatu.
Radni nie mieli żadnych komunikatów do przekazania.
Ad.24. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady słowami „zamykam XXXIX sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 16:20.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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