P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2 lutego 2010 roku.
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych.
• 2 do 19: uchwały podjęte na XXXIV sesji od Nr XXXIV/353/10 do
Nr XXXIV/370/10.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 16.
Nieobecni radni: Mariusz Czarny, Zenon Janiak, Małgorzata Lecyk, Józef
Skotny, Paweł Wolski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami: „Otwieram XXXIV
sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał Burmistrza
Marka Długozimę, zastępcę Burmistrza Jadwigę Janiszewską, radnych.
Szczególnie powitał przybyłego na dzisiejszą sesję Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Marka Łapińskiego oraz naczelników Wydziałów Urzędu,
kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy lokalnej
sołtysów, całą zgromadzoną publiczność.
Następnie poinformował, że dzisiejszy porządek obrad, na wniosek
Burmistrza, uzupełnia się o trzy nowe projekty uchwał:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica;
- podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze stanowiącej własność
Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica ( Ulica Siostry Hilgi Brzoski);
- podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. ds.
Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej
i Zdrowia na rok 2010.
W związku z tym zaproponował pierwszy projekt jako punkt 5, w tym
momencie chronologicznie przesunięte będą wszystkie punkty. Drugi projekt
jako punkt 21, a trzeci jako 22. Następnie poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z zaproponowanymi zmianami: „za” – 16, „przeciw” -0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Porządek przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym przedstawia się on 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 XXXIII sesji Rady Miejskiej.
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5. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/353/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/354/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/355/10 w sprawie utworzenia Straży
Miejskiej.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/356/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/357/10 w sprawie wymagań, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy
Trzebnica.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/358/10 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
funkcjonującej na ternie Gminy Trzebnica.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/359/10 w sprawie ustanowienia hejnału
miasta Trzebnicy.
12.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/360/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Kobylice – Gmina Trzebnica”.
13.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/361/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko– Gmina Trzebnica”.
14.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/362/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały – Gmina Trzebnica”.
15.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/363/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Mały – Gmina Trzebnica”.
16.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/364/10 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w mieście Trzebnica w rejonie ulicy Polnej.
17.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/365/10 w sprawie zmiany Uchwały nr
X/97/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej,
W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej,
M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
18.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/366/10 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Boleścin na lata 2007-2016.
19.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/367/10 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Boleścin na lata 2007-2016.
20.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/368/10 w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych oraz nadania nazwy publicznej drodze gminnej w obrębie
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miasta Trzebnica.
21.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/369/10 w sprawie nadania nazwy drodze
stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica.
22. Podjecie uchwały Nr XXXIV/370/10 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji ds. ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego,
Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2010.
23.Interpelacje i zapytania.
24.Wolne wnioski.
25.Komunikaty.
26.Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Burmistrz poinformował zgromadzonych, że na dzisiejszej sesji zaplanowali
z Marszałkiem Województwa podpisanie dwóch umów. Pierwsza umowa jest na
dofinansowanie inwestycji jaką jest budowa kompleksu basenowego, druga
związana jest z unowocześnieniem Urzędu, czyli tzw. „E-Urząd”.
W tym miejscu Burmistrz powitał wchodzącego na salę obrad Starostę Powiatu
Roberta Adacha.
Burmistrz mówił dalej, że Gmina Trzebnica w ostatnich latach się bardzo
rozwija, a przykładem tego jest wiele inwestycji jakie są prowadzone. Te
wszystkie zadania i zamierzenia, które są wspólnie prowadzone mają na celu
przede wszystkim to, aby przybliżyć mieszkańcom to, czym się zajmują radni
oraz to, żeby w Gminie wszystkim żyło się lepiej. Nie bez znaczenia jest to, że
te działania, które podejmują wspólnie z Marszałkiem i Starostą, one jak gdyby
nabierają teraz realnego kształtu. Gmina ma swoje pięć minut i może osiągnąć
swój cel. Tak też jest, dzięki współpracy na płaszczyźnie Powiatu i Urzędu
Marszałkowskiego. Współpraca ze Starostą i Marszałkiem przynosi konkretne
cele i korzyści. Taka współpraca, jak wszędzie, na każdej płaszczyźnie ma swoje
dobre i złe strony, ale w Jego odczuciu u nas układa się bardzo dobrze. Życzył
innym samorządom takiej współpracy, bo dziś nastąpi bardzo ważna chwila,
chwila podpisania umowy na dofinansowanie budowy basenu w wysokości 8
milionów złotych. Przypominał, że wcześniej, decyzją Zarządu Marszałka
otrzymali 3,5 miliona z Totalizatora Sportowego. To pozwoli domknąć tą
inwestycje. Druga umowa będzie na realizację zadania „E-Urząd”. Zadanie to
ma na celu usprawnić, przyspieszyć pracę w ten sposób, że osoby
zainteresowane, będą mogły swoje potrzeby załatwiać z domu, bez potrzeby
przychodzenia do Urzędu. Tym bardziej, że wchodzą w takie programy jak ISO
i CAF. Te wszystkie zamierzenia, które zostaną wprowadzone, mają między
innymi polepszyć obsługę interesantów.
Burmistrz podziękował Marszałkowi za przybycie, mając nadzieję, że to nie
będzie ostatnie, takie spotkanie.
Prowadzący Jan Darowski powitał Starostę i udzielił głosu Marszałkowi
Województwa.
Marszałek Marek Łapiński powitał wszystkich zebranych a następnie oznajmił,
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że jest to chwila szczególna dla Niego osobiście i nie przez przypadek poprosił
Przewodniczącego i Burmistrza, aby to podpisanie umowy mogło się odbyć na
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy w obecności także Starosty, dlatego, że
dokładnie 2 lata temu został Marszałkiem i mija 3 lata tej kadencji samorządu,
także samorządu trzebnickiego, to czas podsumowań, także 20-lecie
samorządności gminnej w III Rzeczypospolitej. W Jego opinii ta kadencja
samorządu jest szczególna dla miasta Trzebnicy, dlatego, że aktywność
samorządu trzebnickiego, zarówno po stronie wykonawczej Burmistrza, jak
i Rady Miejskiej jest szczególna. Dzięki tej aktywności, przy współpracy ze
Starostą Powiatowym i Samorządem Województwa a także z Nim jako radnym
Sejmiku, bo takie sprawozdanie chciałby też przedstawić, osiągnięty przez
Gminę został szczególny cel, bo przekroczyli już obiecane przez Burmistrza
i Starostę oraz przez Niego 100 milionów złotych dla Trzebnicy, które było
obiecane ze źródeł zewnętrznych. Dziś, po podpisaniu tych umów będzie to
kwota 140 milionów złotych. Oczywiście nie wszystkie te środki trafiły na
konto Gminy Trzebnica, bo są inwestycje finansowane z różnych źródeł,
budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, ze środków budżetu Województwa,
zewnętrzne, nie dotyczy to wkładów własnych po stronie Gminy, to daje już
prawie 140 milionów złotych.
Przed nimi kolejne decyzje, Program
Rewitalizacji Trzebnicy, który opiewa na 10.000.000 zł z czego 5.500.000 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Zarząd
Województwa zatwierdził na liście rankingowej, inwestycję p.n. Oczyszczalnia
ścieków w Skarszynie 3.400.000 zł. Te 140 milionów złotych służy rozwojowi
Trzebnicy, rozwojowi Powiatu i z tego powinni się cieszyć. Za tą aktywność,
panią i panom radnym podziękował, pogratulował państwu burmistrzom,
pogratulował Staroście i pracownikom Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Przed
nimi kolejne wyzwania,
związane z remontami dróg wojewódzkich.
W budżecie województwa na rok 2010 zapisali 2.200.000 zł na remont drogi
i budowę chodnika w Cerekwicy i Droszowie. Ma nadzieję, że Gmina w tej
sprawie nie powiedziała jeszcze ostatecznego słowa i na pewno jedna z tych
inwestycji powstanie. Myśli, że to będzie Cerekwica, a w sprawie Droszowa,
chciałby, żeby podjęte zostały rozmowy na przyszłość. Pociągi od 14 grudnia
2009 jeżdżą częściej wg. nowego rozkładu. Kolejne środki Województwo
przeznaczyło na budowę systemu bezpiecznej kolei. Te wyzwania są przed nimi
tylko w roku 2010. Gmina Trzebnica dość aktywnie uczestniczy w ramach
przygotowania do Euro 2012. Cieszy się, że są środki zabezpieczone na remont
Stadionu. Cieszy się z aktywność prywatnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. Między innymi na budowę hotelu, przez prywatnego
przedsiębiorcę z Trzebnicy. Ponad 9 milionów trafiło do Trzebnicy, do różnych
instytucji.
W tym miejscu zwrócił się do Burmistrza słowami, że przed nimi chwila
historyczna, podpisania umowy na dofinansowanie kompleksu basenowego ze
środków Unii Europejskiej. Decyzją Zarządu Województwa ta kwota wynosić
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ma 7.833.501,26 . Cała ta kwota trafi na konto Gminy i zostanie skutecznie
rozliczona.
Przewodniczący Rady podziękował za cenne wystąpienie i oznajmił zebranym,
że w tym momencie Marszałek Województwa Marek Łapiński wraz
z Burmistrzem Markiem Długozimą przystąpili do podpisania umów na budowę
kompleksu basenowego oraz na „E-Urząd”.
Po podpisaniu umów na sali rozległy się oklaski.
Prowadzący przystąpił do realizacji porządku obrad.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że protokół tradycyjnie był wyłożony
w biurze Rady, a następnie przeprowadził głosowanie: „za” – 16. Rada
jednogłośnie przyjęła ww. protokół.
Prowadzący w tym miejscu przeprosił radnych, ponieważ ominął punkt 3, do
którego obecnie wrócił.
Ad.3. Informacja Burmistrza o podjętych ważniejszych zarządzeniach
i decyzjach od ostatniej sesji Rady.
Burmistrz przedstawił informację z ważniejszych zarządzeń i decyzji od
ostatniej sesji, jaka odbyła się 29 grudnia 2010 r.
Najważniejsze sprawy to:
1. Przygotowanie projektów uchwał na dzisiejsza sesję,
2. wydanie zarządzeń w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok,
b) powołanie Komitetu organizacyjnego do spraw przygotowania obchodów
90 – tej rocznicy bitwy warszawskiej,
c) zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy ( dotyczy
USC ),
d) powołanie Komitetu organizacyjnego do spraw przygotowania obchodów
70 – tej Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
e) nieodpłatnego przejęcie na własność przez Gminę Trzebnica, gruntów
Skarbu Państwa, położonych w Blizocinie,
f) nadanie numerów porządkowych dla nieruchomości położonych we wsi
Raszów, Ligota, Taczów Wielki oraz w Trzebnicy na ul. Milickiej
g) powołanie Komitetu rozstrzygającego konkurs na nazwę nowo powstałej
drogi – łącznika ulicy Prusickiej i Milickiej,
h) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „ Usuwanie i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów
oraz zakładanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Trzebnica”,
i) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wymianę nawierzchni parkingu przy kompleksie sportowym ORLIK,
j) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i montaż ekranu kinowego dla ZPK w Trzebnicy,
k) planu finansowego budżetu Gminy Trzebnica na 2010 rok,
l) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
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na rewitalizację ul. Leśnej i Korczaka w Trzebnicy oraz
zagospodarowanie terenów przy stawach,
m) udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowę fontanny miejskiej w Parku Solidarności w Trzebnicy,
n) powołanie Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 20 – tej Rocznicy
Pierwszych Wolnych Wyborów Samorządowych.
Ad.5. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/353/10 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Prowadzący udzielił głosu Skarbnik Gminy Barbarze Krokowskiej.
Skarbnik na wstępie powiedziała, że projekt tej uchwały był szczegółowo
omawiany na Komisji ds. budżetu. Zmiany wynikają z zaproponowanych zmian
w budżecie oraz wprowadzone zostało jedno zadanie w pozycji 35 w związku
z możliwością ubiegania się o dofinansowanie.
Prowadzący otworzył dyskusję.
Radni nie mieli pytań do projektu.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/354/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2010 rok wraz z przedstawiona autopoprawką.
Prowadzący udzielił głosu Skarbnik.
Pani Krokowska wyjaśniła, że ten projekt również był szeroko omawiany na
Komisji budżetowej. Uzasadnienie do tej autopoprawki jest przedstawione
w materiałach. Prosiła jedynie o dopisanie w pierwotnym projekcie uchwały
w §1 pkt 3, po słowach: „oraz wydatków majątkowych” słowa „ w ramach
działu”. Następnie poprosiła o pytania.
Radni nie mieli pytań do projektu.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z przedstawioną
autopoprawką pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/355/10 w sprawie utworzenia Straży
Miejskiej.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały został przedłożony
z inicjatywy Burmistrza i był omawiany na Komisjach.
Burmistrz powiedział, że szczegółowo był ten temat omawiany na Komisjach.
Straż Miejska będzie obejmowała całą Gminę Trzebnica. Uznał, że najwyższy
czas, żeby zacząć wspierać Policję Powiatową w Trzebnicy, ponieważ dochodzi
coraz więcej nowych zadań, ale też potrzeba jest edukacji i działań
prewencyjnych. Rolą Straży Miejskiej ma być nie karanie a dyscyplinowanie
mieszkańców. Głównie chodzi o prawidłowe parkowanie samochodów,
porządek wkoło posesji. Uświadamianie, poprzez udział w spotkaniach w szkole
z młodzieżą i rozmowy na temat tych wszystkich zjawisk, które są niepokojące
na naszym terenie. Potrzeba powołania Straży Miejskiej wiąże się z poprawą
bezpieczeństwa na drogach głównie na ul. Marcinowskiej. Chcą tam ustawić
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radar, ponieważ
dochodzi tam do wypadków śmiertelnych. Tam jest
ograniczenie prędkości, ale nikt tego ograniczenia nie przestrzega. Radar będzie
ustawiany w różnych miejscach Gminy w zależności od potrzeb. Korzyści
finansowe dla Gminy z tytułu mandatów będą w wysokości 536 tysięcy złotych
rocznie (symulacja). To będzie niezły zastrzyk finansowy dla budżetu, a Straż
będzie się samofinansować.
Radny Szydłowski zapytał, jakie środki zostaną wyłożone na utworzenie
i wyposażenie Straży Miejskiej oraz w co będzie wyposażona.
Burmistrz odpowiedział, że pierwotnie planowali, że Straż będzie kosztować
budżet ok. 300 tysięcy rocznie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z harmonogramem i zamierzeniami, to na wakacje już powinna być
powołana Straż Miejska. W pierwszej kolejności będzie ogłoszony konkurs na
stanowisko komendanta. Wyposażenie to przede wszystkim, umundurowanie,
niezbędny sprzęt i to co jest potrzebne do pracy. Problemem pozostanie zakup
samochodu, czy w pierwszym etapie, czy późniejszym etapie.
Radny Marzec oznajmił, że się cieszy z tego powodu, że zostanie powołana
Straż. Ma również nadzieję, że kamery będą założone na przystanku. Zapytał,
czy do obserwacji można by zatrudnić kogoś na ½ etatu lub osobę
niepełnosprawną do obserwowania kamery.
Burmistrz odpowiedział, że mają osoby, które przez Urząd Pracy są do nich
kierowane i tu należy pomyśleć o tych osobach, żeby im stworzyć zatrudnienie,
bo Gmina nie ponosi żadnych wydatków finansowych.
Radny Czapla powiedział, że ma sugestię, aby na etapie tworzenia regulaminu,
zaprosić komisje, która by współtworzyła ten regulamin. Być może, można by
to zrobić jeszcze przed 1 lipca. Chodzi o to, żeby przed 1 lipca Straż już zaczęła
edukować społeczeństwo, tak jak powiedział Burmistrz, nie karać a edukować.
Mieszkańców powinno się jakoś przygotować do tego faktu, że będzie Straż.
Burmistrz oznajmił, że jest to bardzo dobra uwaga, po podjęciu uchwały
podejmie odpowiedzenie kroki. Najpierw musi być powołany komendant, który
przedstawi koncepcję. Na bazie tej koncepcji opracowany będzie później
regulamin. Potem przedstawi komisji do zaopiniowania. Straż ostatnio dostała
większe uprawnienia niż dotychczas, ale też podlegać będzie kontroli.
Przewodniczący Rady poinformował, że wystąpił, o wyrażenie opinii,
zgodnie z ustawą do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
Komendant Wojewódzki pisemnie wyraził pozytywną opinię w przedmiocie
utworzenia tej Straży.
Radny Szydłowski przypomniał, że na Komisji Burmistrz mówił, że rozważa się
zakup samochodów, uważa, że to będzie niezbędne, gdyż Gmina jest rozległa.
Zapytał, czy w związku z tym, wystarczy na zakup radaru i samochodu te 300
tysięcy złotych.
Burmistrz odpowiedział, że na Komisji mówił o zakupie samochodu a nie
samochodów. Uważa, że jeden samochód spokojnie wystarczy. Radar, chcą na
początku wydzierżawić. Zysk pójdzie do podziału, ale z osiągniętych dochodów
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będą chcieli później zakupić nowy.
Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” -1. Rada większością głosów
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/356/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Prowadzący poinformował, że uchwała była przedmiotem obrad na właściwych
Komisjach Rady. Zauważył, że pomimo wzrostu, ta cena wody i ścieków, która
sięga 10% generalnie jest najniższa w całym Powiecie.
Radny Szydłowski powiedział, że to, że jest najniższa to nie jest żadna
argumentacja, ale jest faktem. Następnie odniósł się do przedstawionego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Gminy
Trzebnica na lata 2010-2011. Wie, że taki plan został przygotowany wcześniej
na rok 2009 i w związku z tym chciałby się dowiedzieć, co z tego planu
w 2009r. zostało zrealizowane.
Prowadzący Jan Darowski uznał, że przedstawiciele Spółki WodNiK
odpowiedzą na to pytanie.
Prezes Spółki WodNiK Maria Spalińska odpowiedziała, że w planie
wieloletnim, inwestycyjnym, Spółka zgodnie z zwartą Gminą umową na
dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, miała przeznaczone 200 tysięcy na
inwestycje wodne i 75 tysięcy złotych na inwestycje związane z oczyszczaniem
ścieków. W 2009 roku Spółka przygotowała dokumentację odwiertu studni na
Żołnierzy Września, koło stacji uzdatniania oraz wykonała 10 zasuw na terenach
wiejskich, odcinających sieci ze stacji przesyłowej na inne wioski. To się
zamyka kwotą 200 tysięcy złotych. Natomiast, jeżeli chodzi o ścieki, to były
modernizowane urządzenia na oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków już
funkcjonuje 11 rok i urządzenia się zużywają.
Radni nie mieli więcej pytań.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15,
„przeciw’ -0, „wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.9. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/357/10 w sprawie wymagań, jakie
powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Trzebnica.
Prowadzący oświadczył, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na
właściwych Komisjach.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.10. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/358/10 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
funkcjonującej na ternie Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady powiedział, że wysokość ekwiwalentu nie ulega zmianie,
według oświadczenia Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/359/10 w sprawie ustanowienia hejnału
miasta Trzebnicy.
Prowadzący wyjaśnił, że powołany Zespół przez Burmistrza dokonał wyboru
hejnału. Jest to kolejny element, który będzie wyróżnikiem dla Gminy.
Burmistrz poinformował, że Zespół składał się z osób posiadających
wykształcenie muzyczne. Gremium miało trudne zadanie, ponieważ do
konkursu wpłynęło wiele propozycji, z których należało wybrać tą właściwą.
Zespół pracował dwa popołudnia, na których odsłuchiwał wszystkie utwory,
które zostały przesłane. Jednogłośnie wybrali hejnał, który za chwilę zostanie
odtworzony. Hejnał był już odtworzony w Sylwestra na Rynku. Opinie
mieszkańców, jakie dotarły do Niego są pozytywne, z czego się bardzo cieszy.
W Zespole było dwóch trębaczy, którzy od wielu lat grają w Trzebnicy, oraz
puzonista. Wybrany hejnał jest jak najbardziej adekwatny, bo oddaje te
elementy, które wiążą się z miastem i historią Trzebnicy. Hejnał będzie
zamieszczony na stronie internetowej. Obchody Dni Dolnego Śląska, które
będą w dniu 16 października, to okazja, aby zaprezentować hymn Gminy
Trzebnica.
Przewodniczący Rady poprosił o odtworzenie hymnu.
Po wysłuchiwaniu hymnu i braku uwag do projektu uchwały, prowadzący
zarządził głosowanie: „za” – 16. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/360/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Kobylice – Gmina Trzebnica”.
Prowadzący oznajmił, że przechodzą do pakietu uchwał dotyczących przyjęcia
Strategii Rozwoju Wsi Gminy Trzebnica.
Wszystkie projekty uchwał, w tym pakiecie, były omawiane na właściwych
Komisjach i zostały zaopiniowane pozytywnie. Zapytał, czy ktoś ma pytania do
projektu zamieszczonego w punkcie 12 porządku.
Radni nie mieli pytań do ww. projektu uchwały.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/361/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko– Gmina Trzebnica”.
Prowadzący zapytał, czy ktoś ma jakieś zapytania do tego projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
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została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/362/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały – Gmina Trzebnica”.
Przewodniczący, zapytał, czy radni mają pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/363/10 w sprawie przyjęcia „Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Mały – Gmina Trzebnica”.
Prowadzący oznajmił, że jest to ostatni projekt z tego pakietu. Zapytał, czy radni
mają do tego projektu pytania.
Radni nie mieli pytań do ww. projektu uchwały.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/364/10 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w mieście Trzebnica w rejonie ulicy Polnej.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że projekt był omawiany na właściwych
Komisjach i uzyskał pozytywną opinię.
Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały
Nr XXXIV/365/10 w sprawie zmiany Uchwały
nr X/97/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W.
Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta,
E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej
i B. Chrobrego.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na właściwych Komisjach
i uzyskał pozytywną opinię.
Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/366/10 w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Boleścin na lata 2007-2016.
Prowadzący oznajmił, że chodzi tutaj o aplikacje środków Unijnych i rozwój
tej miejscowości z tego tytułu. Projekt uchwały był omawiany na właściwych
Komisjach i został zaopiniowany pozytywnie. Zapytał, czy radni mają pytania
do tego projektu.
Radni nie mieli pytań ani uwag do projektu.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
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Ad.19. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/367/10 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Boleścin na lata 2007-2016.
Prowadzący zapytał, czy radni mają pytania do ww. projektu.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/368/10 w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy publicznej drodze gminnej
w obrębie miasta Trzebnica.
Na wstępie prowadzący przypominał, że radni otrzymali nowy projekt,
w miejsce tego, który mieli wcześniej. Zapytał, czy ktoś ma pytania.
Radni nie mieli pytań do projektu.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/369/10 w sprawie nadania nazwy drodze
stanowiącej własność Gminy Trzebnica w obrębie miasta Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że chodzi o ten popularny tzw. łącznik, któremu
proponuje się nadać nazwę w brzmieniu „ Ulica Siostry Hilgi Brzoski”.
Głos zabrał Burmistrz i poinformował, że dziś podejmą bardzo ważną uchwałę.
Na wstępie chciałby przybliżyć proponowaną nazwę tej ulicy. Jak wszystkim
wiadomo budowa łącznika, tj. drogi gminnej łączącej dwie drogi krajowe
ul. Milicką z ul. Prusicką, została zakończona. Dotacja została rozliczona przez
Urząd Marszałkowski i w tym miejscu podziękował Marszałkowi, zaznaczając,
że ostania rata wpłynęła do kasy gminnej. Ogłoszony został konkurs
internetowy na nadanie nazwy tej drodze. Wpłynęło 11 propozycji z różnych
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych. Została powołana dla wyboru nazwy
tej ulicy kapituła, w której skład, poza Nim, weszły następujące osoby:
Przewodniczący Rady, dwaj Wiceprzewodniczący, szefowie Klubów
i pracownik Urzędu Naczelnik Andrzej Podsiadło. Kapituła ze wszystkich
złożonych propozycji szukała kompromisowego rozwiązania. Przypomniał, że
wcześniej były czynione próby nadania nazwy temu łącznikowi przez komitet,
któremu przewodniczył Pan Marek Wojtaśkiewicz. Zasługą tego komitetu było
nadanie Honorowego Obywatela Miasta Trzebnicy Panu prof. Ryszardowi
Kociębie i też była sugestia ze strony komitetu, żeby nazwać łącznik Jego
imieniem. Kapituła przeanalizowała wszystkie propozycje i wybrała propozycję,
złożoną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej wespół z ks. prof.
Antonim Kiełbasą i z Panem dr Krzysztofem Włodarczykiem, nadania nazwy
łącznikowi: „Ulica Siostry Hilgi Brzoski”. Ta propozycja została oceniona
najwyżej i wybrana została jednogłośnie. Siostra Hilga pracowała w Szpitalu
i jak wszyscy wiedzą była taką „szarą eminencją” całego zespołu, który odnosił
sukcesy i dalej je odnosi, na arenie międzynarodowej. Jest też Honorowym
Obywatelem Miasta Trzebnicy.
Przewodniczący podziękował za przybliżenie procedury wyboru nazwy ulicy
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oraz postaci Siostry Hilgi Brzoski. Następnie otworzył dyskusję. Radni nie mieli
pytań ani uwag do projektu uchwały.
Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” – 15, „przeciw” -0.
„wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała została podjęta.
Ad.22. Podjecie uchwały Nr XXXIV/370/10 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki
Społecznej i Zdrowia na rok 2010.
Radny Janusz Pancerz, przewodniczący tejże Komisji zaproponował, zgodnie
z wcześniej zgłoszoną sugestią radnego Pawła Czapli, małą poprawkę do
projektu uchwały a chodzi o pracę nad regulaminem Straży Miejskiej.
Przewodniczący Rady zapytał, w którym kwartale.
Radny odpowiedział, że w II kwartale.
Prowadzący zwrócił uwagę, że regulamin należy do kompetencji Burmistrza.
Burmistrz powiedział, że nie chodzi o to, że nie chce, ale o to, że jest to domena
Burmistrza i nie chce, żeby ktoś wchodził w Jego kompetencje.
Przewodniczący Rady oświadczył, że ten regulamin nie będzie przyjmowany
w drodze uchwały. Będzie on wprowadzony w drodze zarządzenia Burmistrza.
Radny, przewodniczący Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku
Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia Janusz Pancerz wycofał swój
wniosek.
Radny Paweł Czapla uznał, że skoro przewodniczący Komisji ds. obywatelskich
wycofał swój wniosek, to On do swojej Komisji gospodarki komunalnej
„wrzuci” ten wniosek i będzie się Komisja nim zajmowała.
Burmistrz raz jeszcze wyjaśnił, że regulamin, to domena wyłącznie Burmistrza.
Burmistrz w drodze kompetencji wydaje zarządzenia. Nie ma obowiązku,
powtórzył, że nie ma obowiązku, to jest Jego dobra wola, że może konsultować
swoje zarządzenia z radnymi. Tak jak radny określił, „wrzucenie” tego do
Komisji gospodarki komunalnej i opracowanie regulaminu nie należy do
uprawnień Komisji. Należy szanować swoje kompetencje. Regulamin musi
powstać w oparciu o ustawę. To była kompetencja Rady, ale po zmianie ustawy
jest to kompetencja Burmistrza.
Przewodniczący Rady podkreślił, że jako Rada podjęli uchwałę o utworzeniu
Straży Miejskiej i to jest ich domeną, ale nie mają kompetencji w zakresie
regulaminu, bo to jest sfera ustawowa Burmistrza.
Radny Czapla powiedział, że rozumie, tylko wydaje mu się, że Burmistrz nie
rozumie czasem co On mówi. Generalnie Komisja gospodarki komunalnej
zajmie się ogólnie, bo do 1 lipca zostało niewiele czasu, a Burmistrz będzie
tworzył do końca czerwca regulamin organizacyjny, a pewne rzeczy trzeba
przygotować, ludność przede wszystkim. Akurat członkowie Komisji Rady są
przedstawicielami społeczeństwa. Więc, jeżeli oni nie będą na komisjach,
sesjach opracowywać regulaminu, tylko będą zwracać uwagę i tak jak mówił
przemycać do regulaminu pewne rzeczy, które być może Burmistrz do
regulaminu nie „wrzuci”. Ma nadzieję, że teraz jest jasność całkowita. Nie będą
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opiniować a zajmować się.
Burmistrz powiedział, że nie zgadza się z przedmówcą. Chciałby, żeby się
dobrze zrozumieli. Kompetencją wyłączną Burmistrza jest nadanie regulaminu
w formie zarządzenia. To jest kompetencja, którą daje ustawodawca i Burmistrz
może to wprowadzić zarządzeniem jutro, za miesiąc, za dwa, albo za trzy. Nie
ma tu ustawowego terminu. To po pierwsze, a po drugie, odpowiedzialność
ponosi tylko Burmistrz, nie Rada. Najpierw ogłosi konkurs na komendanta
Straży Miejskiej, a dopiero później zostanie opracowany regulamin Straży
Miejskiej. Uważa, że tak należy do tego tematu podejść. Zostanie tylko on
przedstawiony na zasadzie konsultacji radnym, ale nie na zasadzie, że radni
będą przemycać swoje uwagi. Dla Niego jest to niezrozumiałe. To jest
kompetencja burmistrza i burmistrz wydaje zarządzenia w trybie swoich
uprawnień, które nadał mu ustawodawca.
Przewodniczący Rady uważa, że sprawa została wyartykułowana i jest klarowna
w tym przedmiocie.
Radny Czesław Czternastek zgodził się z Burmistrzem, ale jednocześnie uznał,
że wniosek, czy prośba radnego Pawła Czapli, ich wszystkich, przez Burmistrza
zostanie zrealizowana, bo Burmistrz przedstawi to, co opracuje, żeby z nimi
porozmawiać na ten temat i ewentualnie, jeżeli zostanie przez nich przekonany,
że czegoś rzeczywiście zabrakło w tym regulaminie, to co ich zdaniem powinno
się znaleźć, to na pewno uzupełni o to. Tak Mu się wydaje, że tak będzie.
Chętnych do zabrania głosu więcej nie było, prowadzący poddał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Obywatelskich,
Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia na rok 2010
pod głosowanie: „za” – 16. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły, w okresie między
sesyjnym, żadne interpelacje i zapytania.
Ad.24. Wolne wnioski.
Prowadzący powrócił do początku obrad sesji, gdzie byli świadkami wydarzenia
podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych i z tego miejsca
w imieniu swoim i całej Rady złożył gratulacje Burmistrzowi, który wykazał się
dużą determinacją i pracą w celu pozyskania tych środków. Podziękował
również Marszałkowi, z którym bardzo dobrze ułożyła się współpraca, której
owocem były akty umów.
Burmistrz z kolei podziękował całemu zespołowi, który się przyczynił do tego:
Skarbnik Gminy i pracownikom: Danielowi Buczakowi i Pawłowi
Jędrzejowskiemu. Drugi projekt „E-Urząd”, wniosek został przygotowany
przez Pana Pawła Ziembińskiego.
Następnie Burmistrz poinformował o uroczystości jaka miała miejsce w czasie
nadanie Honorowego Obywatela Miasta Trzebnicy prof. Jerzemu
Przybylskiemu. Uroczystość odbyła się u Sióstr Boromeuszek, Uczestniczyli
w niej niektórzy radni. Profesor Jerzy Przybylski w otoczeniu małżonki
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i swoich dzieci podziękował Radzie za ten zaszczyt i bardzo się z tego powodu
cieszył.
Zakomunikował również o tym, że przystępują do modernizacji budynku
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Uważa, że po spotkaniu z dyrektorem
już w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na projekt. Przypomniał, że
udało się tą sprawę doprowadzić ze Starostą do finału, chodzi o zamianę
budynków.
Nadmienił, że jest już decyzja Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie
przekazania budynków po sanatoryjnych. Wyjaśnił, że w następnej kolejności
Starosta zwróci się do Marszałka o wyrażenie zgody na przekazanie tych
obiektów Gminie Trzebnica. Gmina wykorzysta te obiekty przede wszystkim na
potrzeby Szkoły nr 2 i na inne zadania. Obecnie Szkoła mieści się na
ul. Wrocławskiej. Tam zostanie rozbudowany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Otoczenie tego kompleksu, czyli basenu , Orlika i w perspektywie wybudowanie
hali sportowej spowoduje to, że Szkoła nr 2 będzie miała dobre warunki do
nauki.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy chcieliby w tym
punkcie zabrać głos. W związku z brakiem chętnych, przeszedł do kolejnego
punktu porządku.
Ad.25. Komunikaty.
Prowadzący ogłosił, że zostały w dniu dzisiejszym przekazane radnym druki
oświadczeń majątkowych a termin sporządzenia i oddania tych oświadczeń
mija 30 kwietnia br. Zapytał radnych, czy mają jakieś sprawy do ogłoszenia.
Radni nie mieli żadnych doniesień.
Ad.26. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej
został wyczerpany i słowami: „ zamykam XXXIV sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 11:15.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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