P R O T O K Ó Ł Nr VII/15
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9.07. 2015 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 4 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Andrzej Łoposzko; Janusz Pancerz; Ewelina Trela.
Stan radnych w dniu sesji - 18.
VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady VII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo
serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie
i panów radnych, przedstawicieli prasy.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. Do porządku obrad, dziś
wpłynęły dwie autopoprawki. Jedna do punktu 6 do projektu uchwały
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2015 i lata następne, a druga do punktu 7 tj. do projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok. W związku z tym poprosił
o dopisanie przy punktach: wraz z autopoprawką. Następnie poddał pod
głosowanie niżej przedstawiony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
6. Podjęcie uchwały nr VII/93/15 w sprawie zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz
z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały nr VII/94/15 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2015 rok wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały nr VII/95/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze Gminy Trzebnica w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
9. Komunikaty.
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10.Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania: „za” - 18. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił sprawozdanie za okres
od 19. 06. 2015 – do 08. 07. 2015 r. – podjęto zarządzenia w sprawach:
1. sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór,
2. zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 r.,
3. powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne
uwagi do ostatniego protokołu. Przeprowadził głosowanie: „za” – 18. Rada
jednogłośnie przyjęła protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz
z autopoprawką.
Prowadzący zapytał czy radni mają pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/93/15 w sprawie zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata
następne wraz z autopoprawką.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2015 rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady zapytał czy są dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania : „za” – 18, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
nr VII/94/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok
wraz z autopoprawką.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
na obszarze Gminy Trzebnica w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na
dzień 6 września 2015 roku.
Prowadzący poinformował, że chodzi o utworzenie obwodu w szpitalu. Zapytał
czy są jakieś pytania do projektu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał projekt pod głosowanie: „za” -18. Rada jednogłośnie
podjęła uchwałę nr VII/95/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze Gminy Trzebnica w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
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Ad.9. Komunikaty.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakiś komunikat do przekazania.
Komunikatów nie było.
Prowadzący powiedział, że rozpoczął się sezon urlopowy i w związku z tym
życzy wszystkim miłego wypoczynku.
Ad.10. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami „ zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał jej zamknięcia o godzinie 16:10.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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