P R O T O K Ó Ł Nr XL/10
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 sierpnia 2010 roku.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 18.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 13:00.
Stan Radnych – 21, obecnych – 16.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami „Otwieram XL nadzwyczajną
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Przewodniczący powiedział,
że w dniu 19 sierpnia 2010 roku wpłynął wniosek Burmistrza, o zwołanie
nadzwyczajne sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy wraz
z przedstawionym porządkiem obrad i w związku z tym sesje zwołał na dzień
dzisiejszy. Do porządku obrad wpłynęła zmiana, mianowicie projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia. Projekt tej uchwały
został wprowadzony na wniosek Burmistrza. W związku z tą zmiana Przewodniczący
zaproponował aby po punkcie 1 dodać punkt 2, projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia, a kolejne punkty
chronologicznie przesuną się o jedne w dół. W związku ze zmiana porządku obrad
przewodniczący zaproponował przegłosowanie nowego porządku.
Radny Szydłowski zapytał czy tej sesji nie można było zwołać w normalnym trybie?
Przewodniczący odpowiedział, że z tego co wynika nie można było, gdyż potrzeba
tych zmian wynikła pilnie.
Burmistrz Długozima podtrzymał zdanie Przewodniczącego. Powiedział, że dużo się
dzieje, jest dużo zmian i zmiany te są z dnia na dzień. Planowana sesja była w okresie
wrześniowym, ale z uwagi na mijający termin złożenia planów odnowy wsi, który
mija z końcem sierpnia, konieczne było zwołanie sesji wcześniej. Ponadto zmiany
w budżecie zobligowały nas do zwołania dzisiejszej sesji i podjęcia określonych
działań.
Radny Janusz Szydłowski powiedział, że to rozumiem tylko uważa, że wystarczająco
dużo czasu było aby przygotować normalną sesję.
Burmistrz Długozima odpowiedział, że to nie jest takie proste. Pewne rzeczy się
„wykluwają z dnia na dzień”, trudno jest przewidzieć co będzie jutro. Budżet nie
może czekać i uchwała musi zostać podjęta, aby można było realizować zadania. Na
zorganizowanie sesji zwyczajnej potrzebne jest około 3 tygodni.
Radny Szydłowski powiedział, że ze względu na dużą ilość uchwał i autopoprawkę
do budżetu radny chciałby trochę podyskutować na temat tych uchwał.
Przewodniczący Darowski powiedział, że dyskusja będzie się normalnie odbywać.
Radny Szydłowski powiedział, że na takiej nadzwyczajnej sesji nie ma możliwości
1

zadawania pytań.
Przewodniczący Darowski odpowiedział, że odnośnie porządku obrad można jak
najbardziej zadawać pytania.
Radny Szydłowski pyta o to, ponieważ ostatnio też była sesja nadzwyczajna. Radny
jest zdania, że do porządku obrad takiej nadzwyczajnej sesji powinno być załączone
uzasadnienie.
Burmistrz Długozima odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku aby informować
radnego o tym, na piśmie. To Przewodniczący Rady zaprasza radnych za sesję.
Burmistrz może uzasadnić konieczność zwołania takiej sesji dzisiaj. Są pilne zadania,
które należy podjąć i dlatego zwołana została ta sesja.
Radny Szydłowski powiedział, że nie twierdzi iż się w gminie nic nie robi, tylko
zwraca uwagę na to, że jest to kolejna sesja nadzwyczajna. A na sesji nadzwyczajnej
radni nie mają prawa zadawania pytań.
Przewodniczący Jan Darowski wyjaśnił, że wpłynął wniosek Burmistrza zgodnie
z wymogami ustawy i statutu. W związku z tym przewodniczący ma obowiązek
zwołania sesji nadzwyczajnej. Sesja nadzwyczajna wynika z potrzeby koloniści
podjęcia tych uchwał, które przedłożył Burmistrz. Dyskusja będzie się odbywała tutaj
nad tymi projektami uchwał i nie ma żadnego „skrepowania”. Jest pełna dyskusja,
taka jaka miałaby miejsce na komisjach. Taka jest różnica, natomiast nie ma tu
żadnego zachwiania proporcji w swobodzie wypowiedzi radnych.
Radny Czesław Czternastek przypomniał, że Przewodniczący Rady musiał zwołać
sesję nadzwyczajną po złożeniu wniosku przez Burmistrza.
Przewodniczący poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie: „za” - 15,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” - 0. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Nr XL/404/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2010 rok.
3. Podjęcie uchwały Nr XL/405/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Bogatynia.
4. Podjęcie uchwały Nr XL/406/10 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
5. Podjęcie uchwały Nr XL/407/10 w sprawie przejęcia pojazdów na własność
Gminy Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr XL/408/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Biedaszków Wielki na lata 2010 – 2017.
7. Podjęcie uchwały Nr XL/409/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Brzezie na lata 2010 – 2017.
8. Podjęcie uchwały Nr XL/410/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Brzyków na lata 2010 – 2017.
9. Podjęcie uchwały Nr XL/411/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Głuchów Górny na lata 2010 – 2017.
10.Podjęcie uchwały Nr XL/412/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
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Miejscowości Księginice na lata 2010 – 2017.
11.Podjęcie uchwały Nr XL/413/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Kuźniczysko na lata 2010 – 2017.
12.Podjęcie uchwały Nr XL/414/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Ligota na lata 2010 – 2017.
13.Podjęcie uchwały Nr XL/415/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Marcinowo na lata 2010 – 2017.
14.Podjęcie uchwały Nr XL/416/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Nowy Dwór na lata 2010 – 2017.
15.Podjęcie uchwały Nr XL/417/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Raszów na lata 2010 – 2017.
16.Podjęcie uchwały Nr XL/418/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Skarszyn na lata 2010 – 2017.
17.Podjęcie uchwały Nr XL/419/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Szczytkowice na lata 2010 – 2017.
18.Podjęcie uchwały Nr XL/420/10 w sprawie zatwierdzenia
Miejscowości Świątniki na lata 2010 – 2017.
19.Zamknięcie sesji.

Planu Odnowy
Planu Odnowy
Planu Odnowy
Planu Odnowy
Planu Odnowy
Planu Odnowy
Planu Odnowy
Planu Odnowy

Ad.2. Podjęcie uchwały Nr XL/404/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok wraz z autopoprawką.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że proponuje się dokonać następujące
zmiany. W zadaniach inwestycyjnych zmniejsza się środki na inwestycje pod
nazwami: „Budowa drogi w Blizocinie, modernizacja drogi w Kuźniczysku,
modernizacja nawierzchni chodników na ul. Obornickiej, Żeromskiego, Lipowej,
Kosmonautów oraz budowa zatoczek autobusowych przy ul. Ks. Bochenka”,
„Południowo – Zachodni szlak Cysterski”, „Rozbudowa Przedszkola nr 2 oraz zakup
pierwszego wyposażenia”, „Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla
centrum pobytowego EURO – 2012”. Po przeprowadzonych przetargach znane są już
dokładne kwoty zadani i stąd to zmniejszenie. Natomiast odnośnie „Południowo –
Zachodni szlak Cysterski” Urząd Marszałkowski wystąpił o zabezpieczanie
w ramach już posiadanych środków kwoty, która zabezpieczy im wydatki jako
koordynatora całego projektu. Zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne
jak „przebudowa chodnika w Brzykowie”, „zakup samochodu dla Straży Miejskiej”,
„zarządzanie energią w budowie użyteczności publicznej na teranie Powiatów:
Milickiego i Trzebnickiego”, „projekt sanitariatów na wyspie”. Zwiększono środki na
zadania inwestycyjne: „przebudowa łazienek w SP w Kuźniczysku”, „projekt
wodociągu Małuszyn Księginice”, „rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na
przywróceniu funkcji uzdrowiskowo – parkowej z zielenią urządzoną i elementami
małej architektury”. Zwiększono środki w ramach lokalnego transportu zbiorowego.
Zwiększono środki na zakup usług remontowych w rozdziale drogi publiczne
również zwieszono środki w ramach gospodarki mieszkaniowej na zakup usług
pozostałych. Zwiększono środki na administrację publiczna na zakup usług
3

remontowych. W związku działaniami ochotniczych straży pożarnych w ramach
powodzi zwiększono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Przesunięto
środki w ramach rozdziału straż miejska na wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń, chodzi tutaj o zakup odzieży. Przesunięto środki w dziale oświata
i wychowanie zgodnie z otrzymana dyspozycją. Przesunięto środki w ramach
ochrony zdrowia na zakup usług pozostałych, są to środki związane ze zmianą
paragrafów. Zabezpieczono środki w dziele gospodarka odpadami. Zabezpieczono
środki na utrzymanie zieleni, na oczyszczanie miasta. Na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego zmniejszono dotację celową otrzymana z budżetu państwa na
realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic Czereśniowej, Grunwaldzkiej, Wł.
Łokietka, Wł. Jagiełły w Trzebnicy”. Zmniejszono środki w ramach wpłat z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Również
na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększono środki na dotacje celową
na realizację własnych zadań bieżących gminy – dotyczy to Ośrodka Pomocy
Społecznej. Wprowadzono środki z tytuły rewitalizacji parku Solidarności oraz
rewitalizacji rynku w Trzebnicy, ponieważ po podpisaniu umów znane są już
dokładne kwoty. Zmiany ujęte w autopoprawce dotyczą wprowadzenia środków z
tytułu wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Zabezpieczono
środki w celu promocji terenów inwestycyjnych na terenie Gminy. Zabezpieczono
środki na zakup sprzętu komputerowego dla straży miejskiej. Zwiększono środki na
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowej przy SP 3 w Trzebnicy” na
wykonanie skrzynki przyłączeniowej do tablicy głównej szkoły.
Radny Czesław Czternastek poprosił o wyjaśnienie co znajduje się pod nazwą
zarządzanie energia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu.
Skarbnik Krokowska odpowiedziała, że jest to projekt, w który wchodzimy łącznie
z powiatem gliwickim. Mamy tu możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
Chodzi o prace remontowo – modernizacyjne, polegające na przystosowaniu
obecnego szpitala na potrzeby SP nr 2.
Radny Czesław Czternastek zauważył, że po raz kolejny zwiększane są środki na
rewitalizacje parku Solidarności i chce wiedzieć na jaki cel zwiększ się teraz środki.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że zwiększenie wynika z konieczności ogrodzenia
niektórych placów zabaw i w ten sposób zabezpieczania ich.
Radny Czternastek zapytał o co chodzi ze środkami na lokalny transport zbiorowy?
Burmistrz Długozima powiedział, że jest zapotrzebowanie mieszkańców Trzebnicy
na to aby uruchomić transport lokalny, który by obsługiwał miasto Trzebnica.
Głównie chodzi o szpital i stacje kolejową. Burmistrz jest już po rozmowach z firmą
przewozową i pan zadeklarował, że będzie obsługiwał tą linię. Zakupił w tym celu
autobus, który będzie obsługiwał peryferyjne punkty miasta takie jak szpital i stacja
kolejowa, które są od siebie znacznie oddalone. Planowane jest aby bilet kosztował
1 zł. Jesteśmy na etapie wyznaczania trasy i punktów przystankowych. Gminę nie
będzie to więcej kosztowało niż około 4.000 zł miesięcznie. Reszta kosztów zostanie
pokryta ze sprzedaży biletów. Jest coraz więcej sygnałów, że jest zapotrzebowanie na
transport, tak aby ludzie mogli się przemieszczą od kolei do szpitala. Czy taki
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transport się sprawdzi to „życie pokarze” ale chcemy spróbować. Sytuacja jest o tyle
dobra, że Gmina nie musi inwestować we własny tabor bo tabor daje prywatny
przewoźnik. Rozmowy są już praktycznie na finale i Burmistrz uważa, że około
połowy września ten transport powinien już funkcjonować.
Radny Mirosław Marzec zapytał czy ze środków unijnych będzie można budować
halę widowiskowo – sportową, która jest w planach? Radny zastanawia się również
czy transport miejski nie będzie ukłonem w stosunku do „Biedronki”? A jeżeli tak to
„Biedronka” powinna do tego dołożyć, a nie miasto. Miejski transport będzie im
dowoził i odwoził klientów.
Burmistrz Długozima odpowiedział, że „Biedronka” jest na trasie, a naszym
głównym celem jest szpital i dworzec kolejowy. Burmistrz uważa, że nie powinno się
w ten sposób na to patrzeć bo ludzie i tak do „Biedronki” przyjeżdżają.
Radny Marzec uważa, że „Biedronka” powinna do tego dołożyć, tak jak to robią
markety zachodnie.
Burmistrz Długozima odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z „Biedronką” ale
nie jest tym w ogóle zainteresowana. Burmistrz uważa, że trzeba na to popatrzeć
szerzej, bo za chwile będzie wybudowane „Intermarche” i też obok będzie
przejeżdżał bus. Odnośnie hali widowiskowo – sportowej Burmistrz powiedział, że
w tym roku naboru już nie będzie w Urzędzie Marszałkowskim. Ewentualnie można
się ubiegać o środki z Ministerstwa Sportu, ale jest to odległa perspektywa bo
dopiero powstaje koncepcja.
Radny Jan Janusiewicz odniósł się do słów radnego Marca dotyczących dowożenia
klientów komunikacja miejską do „Biedronki” i powiedział, że zanim powstała
„Biedronka” były prowadzone już rozmowy aby uruchomić transport miejski.
Radny Czesław Czternastek przypomniał, że transport lokalny jest zadaniem
własnym Gminy więc działamy tu zgodnie z ustawą. Radny Czternastek uważa, że
kwota dopłaty jest niewielka i może należałoby zrobić jakiś przetarg?
Burmistrz Długozima odpowiedział, że zapytaliśmy wszystkich przewoźników, ale
tylko jeden odpowiedziała na nasze zapytanie. Zostało to potraktowane bardzo
poważnie, został zakupiony bus, który jest przystosowany do transportu miejskiego
bo jest niskopodwoziowy.
Radny Janusz Szydłowski zapytał ile będzie kosztował Gminę transport lokalny?
Burmistrz odpowiedział, że wstępnie wyszło około 4.000 zł miesięcznie.
Radny Mirosław Marzec powiedział, że w pierwszej wersji usłyszał, że chodzi
o kwotę 400.000 zł, dlatego tak dopytywał o dopłaty marketu „Biedronka” ale jeśli
jest to taka kwota to nie ma żadnego problemu.
Przewodniczący Rady Jan Darowski zapytał jaka będzie częstotliwość kursowania?
Burmistrz Długozima odpowiedział, że autobus ma jeździć co pół godziny.
Radny Edward Sikora w związku ze zwiększeniem środków na drogi gminne zapytał
czy jest szansa aby wyrównać drogi między polami?
Burmistrz Długozima odpowiedział, że drogami zajmuje się Pan Arkadiusz
Wieczorek, który przyjmował zapotrzebowanie i on zna szczegóły dotyczące tej
spawy.
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Radny Andrzej Skóra zapytał jakie są dochody ze sprzedaży mienia za pierwsze?
Skarbnik Krokowska powiedziała, że pierwsze półrocze nie zakończyło się dużym
sukcesem. Opieraliśmy się na wycenach gruntów z lat prosperity, kiedy były dosyć
wysokie ceny gruntów. Teraz tworzone są nowe wyceny na kolejne grunty i stąd
akcja promocyjna terenów inwestycyjnych Gminy.
Radny Skóra zapytał czy zostały już sprzedane działki w okolicy ul. Czereśniowej?
Burmistrz Długozima odpowiedział, że działki sprzedają się, ale pojedynczo.
Trafiliśmy na trudniejszy okres na rynku i tak jest wszędzie. W tym rejonie jest 60
działek, a zostało jeszcze około 40.
Radny Adam Marcinko poprosił o szersze przybliżenie zapisu „projekt sanitariatów
na wyspie”.
Burmistrz Długozima powiedział, że jest to odpowiedź na interpelacje osób, które
tam spędzały czas. Aby uatrakcyjnić wyspę i móc pobierać większe opłaty za
wynajem i dzierżawę.
Radny Czesław Czternastek zapytał o punkt 21 „zmniejszono środki z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności” na jaką kwotę?
Skarbnik Krokowska odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest to kwota 4.037 zł.
Radny Czternastek powiedział, że Gmina ma prawo wystąpić do rządu o zwrot
środków, które zostały wydane na akcję przeciwpowodziową, czy Gmina wystąpi o
to?
Burmistrz powiedział, że Gmina wystąpi o zwrot takich środków.
Radny Adam Marcinko zapytał na jakim etapie tworzenia jest Straż Miejska?
Burmistrz odpowiedział, że uchwała została podjęta i jest już zatrudniony
Komendant. Od 1 września będzie 2 strażników, którzy zostali wyłonienie w drodze
konkursu. Pochodzą z Wrocławia i posiadają wieloletnie doświadczenie. Kolejni 3
z naszej Gminy muszą przejść szkolenie. Szkolenie to trwa 2 miesiące. Od 1 września
będzie 3 strażników którzy będą mogli patrolować miasto, a kolejnych 3 zostanie
wysłanych na szkolenie.
Radny Janusz Szydłowski zapytał o punkt 8 dotyczący zwiększenia środków
w ramach gospodarki mieszkaniowej na zakup usług pozostałych.
Skarbnik powiedziała, że jest to dział gospodarki mieszkaniowej i w ramach tego
działu mieści się gospodarka gruntami i nieruchomościami. Tutaj zabezpieczone
zostały środki na promocję terenów inwestycyjnych.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką:
„za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.3. Podjęcie uchwały Nr XL/405/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Bogatynia.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że uchwała ta jest odpowiedzią na wniosek
Burmistrza Bogatyni, który zwrócił się z taką prośbą. Jak Państwo doskonale wiecie
w naszym mieście taka zbiórkę przeprowadziły powiatowe struktury Prawa
i Sprawiedliwości i w ramach tego zostały przeprowadzone zbiórki darów
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mieszkańców. Te dary zostały dzięki życzliwości i bezpłatnego użyczenia samochodu
radnego Józefa Skotnego, przewiezione do Bogatyni. W ślad za tym Gmina też chce
się włączyć w pomoc poprzez tę uchwałę.
Radny Mirosław Marzec przypomniał, że na poprzedni sesjach zwracał się do
radnych o zebranie i przekazanie środków właśnie dla powodzian. W związku z tym,
że nie było odpowiedzi z innych klubów, mój klub Trzebnica 2000plus zebrał
3.800 zł . Poprzez radnego Zbigniewa Pasiecznika zawiezione zostały potrzebne
materiały i środki. Klub Trzebnica 2000plus zebrał 3.800 zł i przekazał je
powodzianom.
Radny Zbigniew Pasiecznik sprostował wypowiedź radnego Marca, ponieważ
dorzucili się jeszcze inni. Zakupionych zostało 140 poduszek, 80 kołder i około 60
prześcieradeł. A na następną sesję przygotuje dokładne zestawienie. Do Klubu
Trzebnica 2000plus dołożył się jeszcze Z-ca Burmistrza Adam Gubernat.
Burmistrz podziękował tej bardzo słusznej inicjatywie.
Przewodniczący Darowski poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 15,
„przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.4. Podjęcie uchwały Nr XL/406/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica wraz z autopoprawką.
Skarbnik Krokowska powiedziała, że w ślad za uchwałą budżetową zostały
dostosowane wartości Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Dotyczy to zadań:
rozbudowa Przedszkola nr 2, przebudowa i modernizacja obiektu sportowego oraz
rewitalizacja parku Solidarności. Autopoprawką została wprowadzona zmiana
dotycząca rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
Radny Czternastek zapytał jaka to zmiana dotycząca SP nr 3?
Skarbnik odpowiedziała, że jest to związane z przyłączem energetycznym i jest to
kwota 6.500 zł.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 15, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XL/407/10 w sprawie przejęcia pojazdów na
własność Gminy Trzebnica.
Naczelni Zbigniew Zarzeczny wyjaśnił, że chodzi w tym projekcie o pojazdy
porzucone na terenie gminy, w obrębie dróg publicznych. Po 6 miesiącach jeśli nie
odnajdzie się właściciel pojazdy takie z mocy prawa przechodzą na własność gminy.
Ta uchwała umożliwi nam utylizacje tych pojazdów.
Radny Czesław Czternastek zapytał czy wymieniony w spisie autobus Jelcz WOL
9373 to ten sam, o którym tak często mówiono przy okazji Państwa Wnuk z Nowego
Dworu?
Naczelnik Zarzeczny odpowiedział, że właśnie o ten autobus chodzi.
Radny Mirosław Marzec zapytał co się dzieje w sytuacji gdy pojazdy zostają
porzucone z tablicami rejestracyjnymi? Czy można wtedy ustalić właściciela i
obciążyć go kosztami?
Naczelni Zarzeczny odpowiedział, że ustalone to zostało w dwóch przypadkach lecz
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przepis mówi, że jeśli nie odbierze w ciągu pół roku to nie ma znaczenia czy się
ustali takiego właściciela czy nie.
Radny Janusz Szydłowski zapytał gdzie te pojazdy będą złomowane?
Naczelnik Zarzeczny powiedział, że na początku Starosta powołał na naszym terenie
dwie takie firmy gdzie przewożone są pojazdy. W tym czasie trwa ustalanie
właścicieli, jeżeli się ich nie ustali wtedy koszt przechodzi na gminę. Pojazdy te
zostaną przekazane do firmy w Górze, gdzie nieodpłatnie pojazdy zostają
przewiezione i zutylizowane.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 15, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady powiedział, że kolejna punkty porządku obrad dotyczą tej
samej materii. W związku z tym punkty od 6 do 18 zostaną omówione an block.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XL/408/10 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Biedaszków Wielki na lata 2010 – 2017, ad.7. Podjęcie
uchwały Nr XL/409/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Brzezie na lata 2010 – 2017, ad.8. Podjęcie uchwały Nr XL/410/10 w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzyków na lata 2010 – 2017, ad.9.
Podjęcie uchwały Nr XL/411/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Głuchów Górny na lata 2010 – 2017, ad.10. Podjęcie uchwały Nr
XL/412/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice na lata
2010 – 2017, ad.11. Podjęcie uchwały Nr XL/413/10 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kuźniczysko na lata 2010 – 2017, ad.12. Podjęcie uchwały
Nr XL/414/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota na lata
2010 – 2017, ad.13. Podjęcie uchwały Nr XL/415/10 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Marcinowo na lata 2010 – 2017, ad.14. Podjęcie uchwały Nr
XL/416/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór na
lata 2010 – 2017, ad.15. Podjęcie uchwały Nr XL/417/10 w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Raszów na lata 2010 – 2017, ad.16. Podjęcie uchwały
Nr XL/418/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarszyn na
lata 2010 – 2017, ad.17. Podjęcie uchwały Nr XL/419/10 w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Szczytkowice na lata 2010 – 2017, ad.18. Podjęcie
uchwały Nr XL/420/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Świątniki na lata 2010 – 2017.
Pracownik urzędu Daniel Buczak powiedział, że materia dotyczy podjęcia planów
odnowy miejscowości. Wynika to z potrzeby i wyraźnej konieczności, ponieważ jest
możliwość pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a
dokładnie z działania odnowa i rozwój wsi. W działaniu tym warunkiem ubiegania
się o finansowanie jest przyjęcie przez zebrania wiejskie planu odnowy
miejscowości, a następnie zatwierdzenie takiego planu odnowy miejscowości
uchwałą Rady Miejskiej. Jest to potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie
projektów polegających na budowie placów zabaw dla dzieci, wykonania oświetlenia
ulicznego, wykonaniu boiska wielofunkcyjnego czy świetlicy. Wniosek będzie
składany prawdopodobnie we wrześniu, bo wtedy też planowany jest nabór.
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Radny Andrzej Skóra powiedział, że nie wie czy dotyczy to wszystkich wiosek ale
dokładnie przeczytał plan odnowy Szczytkowic gdzie jest zapis, że śmieci są
wywożone na wysypisko do Jaszyc. Jaszyc już nie ma i należało by to poprawić na
Marcinowo.
(doszedł radny Wojciech Wróbel – obecnych 16)
Radny Stanisław Modelski zapytał jaki jest przewidziany koszt tej odnowy?
Burmistrz Marek Długozima odpowiedział, że w ramach programu jest przyznane po
500.000 zł na każde zadanie.
Radny Zbigniew Pasiecznik zauważył, że w planie odnowy miejscowości
Kuźniczysko jest błąd bo występuje tam zapis, który mówi, że 31.03.2010 r. w
Kuźniczysku mieszkało 26 osób, w tym 13 kobiet. To też należałoby poprawić.
Daniel Buczak wyjaśnił, że plany odnowy miejscowości były opracowywane przez
zewnętrzną firmę i rzeczywiście trzeba przyznać się do błędu.
Radny Jan Janusiewicz powiedział, że przeglądają plany odnowy, w każdej
miejscowości można znaleźć jakiś błąd. Po prostu trzeba to jeszcze raz przejrzeć i
poprawić.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały Nr
XL/408/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biedaszków
Wielki na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/409/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Brzezie na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/410/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Brzyków na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/411/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Głuchów Górny na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/412/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Księginice na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/413/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Kuźniczysko na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/414/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Ligota na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał się”
- 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/415/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Marcinowo na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/416/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
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Miejscowości Nowy Dwór na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/417/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Raszów na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/418/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Skarszyn na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/419/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Szczytkowice na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały Nr XL/420/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Świątniki na lata 2010 – 2017: „za” - 16, „przeciw” - 0, „wstrzymał
się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie.
Burmistrz również podziękował za przybycie i zaprosił wszystkich na dożynki
gminne, które odbędą się w 5 września w miejscowości Skarszyn.
Przewodniczący słowami „zamykam XL nadzwyczajną sesje Rady Miejskiej w
Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 14:00.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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