P R O T O K Ó Ł Nr IX/15
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2015 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 13 uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
• nr 14 Protokół Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników.
Spóźnili się radni: Tomasz Kowalik, Dariusz Bocian i Marek Paszkot.
IX sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11:45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie stwierdził
quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady IX sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka
Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, Panie i Panów radnych, sołtysów,
przedstawicieli prasy i zgromadzone osoby.
Poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali zmodyfikowany porządek
obrad wraz z autopoprawkami dot. pkt 6 i 7 oraz nowymi projektami
umieszczonymi w punktach 15,16 i 17. Zapytał czy są jakieś uwagi, wnioski do
porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków.
Prowadzący poddał nowy porządek pod głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się od głosu” – 0.
Porządek przyjęto następujący:
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 uchwał w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok
wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla
części C.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie
ulic: H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S.
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Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej,
K. Wielkiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej,
Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy.
12.Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1
obręb wsi Będkowo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019 do
rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/242/08 z dnia 29
grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie
Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń:
wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego
i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Trzebnicy nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy zmienionej
Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/154/11 z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr
XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie reorganizacji
Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy.
18.Interpelacje i zapytania.
19.Wolne wnioski.
20.Komunikaty.
21.Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej.
(doszedł radny Tomasz Kowalik, stan radnych – 19)
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił poniżej informację z realizacji zadań
własnych gminy między sesjami:
„ostatnia sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 16 września 2015 roku
i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
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1. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości obejmującej
niezabudowana działkę Nr 123 o powierzchni 1,55 ha położonej
w miejscowości Domanowie.
2. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości obejmującej
działki Nr 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5 położone w miejscowości
Ujeździec Wielki”.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z VIII nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie : „ za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu”
– 0. Protokół został przyjęty.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką.
(doszli radni Dariusz Bocian i Marek Paszkot, stan radnych – 21)
Prowadzący powiedział, że projekt uchwały był szeroko omawiany na
posiedzeniach Komisji a dziś poprosił, aby skarbnik omówiła autopoprawkę.
Pani Barbara Krokowska poinformowała, że zmiany w autopoprawce są związane
ze zmianami w budżecie na rok 2015. Dostosowano wielkości dochodów
i wydatków w nowym planie 2015 i tak zmianie uległ w WPF zał. nr 1 oraz zał. 3
objaśnienia wartości przyjęte w WPF.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: : „za” – 21. Uchwała Nr IX/102/15 w sprawie zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata
następne wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015
rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był szeroko omawiany
podczas Komisji Rady i poprosił, aby Pani skarbnik omówiła tylko autopoprawkę.
Skarbnik poinformowała, że od momentu złożenia projektu uchwały do sesji
wpłynęła informacja o zwiększonej dotacji na wybory i należy te środki
wprowadzić. Wprowadzono również środki do budżetu na inwestycje pn.:
- budowa wiaty w Głuchowie Górnym i zwiększono środki na sieć wodociągową.
W wydatkach wprowadzano dotację związaną z wyborami oraz wprowadzono
środki na ochronę zabytków w wysokości 50 tysięcy złotych.
W tabeli nr 2 poprosiła, aby dopisać: dział 921, rozdział 92120, §2720 –
dofinasowanie prac remontowych dotacja celowa 70 tysięcy zł.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką:
„za” – 21. Uchwała Nr IX/103/15 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2015 rok wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był szeroko omawiany podczas
3

Komisji.
Zapytał czy są dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 21. Uchwała
Nr IX/104/15 w sprawie: emisji obligacji komunalnych, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części
C.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany podczas Komisji.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/105/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla
części C, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H.
Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki,
Milickiej, Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej, K. Wielkiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był szeroko omawiany podczas
Komisji. Zapytał czy są dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała
Nr IX/106/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H.
Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S.
Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej,
K. Wielkiego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, Prusickiej,
Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany podczas Komisji.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/107/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej,
Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był szeroko omawiany podczas
Komisji.
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Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/108/15 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb
wsi Będkowo.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany podczas Komisji.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/109/15 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1
obręb wsi Będkowo, została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019
do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy.
Prowadzący poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów
powszechnych ławników wybiera się w głosowaniu tajnym. W związku
z powyższym należy wybrać komisje skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania.
Poprosił aby osoby chętne do tej komisji same się zgłosiły.
Zgłosiło się 3 radnych w osobach: Barbara Trelińska, Andrzej Janik i Janusz
Pancerz.
Ww. osoby przeszły do wydzielonego stolika.
Przewodniczący powiedział, że kandydaci na ławników zostali zgłoszeni przez Sąd
Rejonowy w Trzebnicy oraz były zgłoszenia indywidualne. Wszystkie osoby
uzyskały pozytywną opinię komendanta wojewódzkiego Policji. Powołany też
został na poprzedniej sesji zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników.
W tym momencie poprosił przewodniczącego tego Zespołu o zabranie głosu.
Radny Marek Koliński przewodniczący Zespołu, poinformował, że zespół spotkał
się 23 września 2015 r., i przygotował następującą opinię na temat kandydatów na
ławników cyt.: „Trzebnica, dnia 23.09.2015 r.
Rada Miejska
w Trzebnicy
O P I NI A
Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników na lata 2016-2019 powołany
Uchwałą Nr VIII/101/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 września 2015 roku
w składzie:
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1) Marek Koliński - przewodniczący zespołu
2) Janina Polak
- członek zespołu
3) Artur Gajowy - członek zespołu
Przedkłada na podstawie art.163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych, pisemną opinię o zgłoszonych kandydatach:
1. Bogumiła Wanda Sosnowska
2. Irena Danuta Ręboch
3. Stefania Drożdżewska
4. Justyna Anna Hućko
5. Lucyna Lubicz-Miszewska
6. Alicja Ewa Paprotny
7. Ewa Jadwiga Kania
8. Anna Maria Zawór
9. Anna Zofia Marcinko
10.Monika Joanna Kania
Zespół stwierdza, że w/w osoby spełniają kryteria i złożyły odpowiednie dokumenty.
Podpisy Zespołu:
1) Marek Koliński - przewodniczący zespołu
2) Janina Polak
- członek zespołu
3) Artur Gajowy - członek zespołu”.
Członkowie Komisji skrutacyjnej wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym
został radny Janusz Pancerz.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej rozdał radnym karty do głosowania.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby usprawnić głosowanie w taki sposób,
żeby przewodniczący Komisji skrutacyjnej przeszedł z urną do radnych i pozbierał
głosy.
Radny Janusz Pancerz przeszedł wzdłuż stołów a radni wrzucali karty do
głosowania do urny.
Komisja skrutacyjna przestąpiła do liczenia głosów. Następnie przewodniczący tej
Komisji sporządził protokół.
Radny Janusz Pancerz przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół dla
wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019 do rozpoznawania spraw rodzinnych
w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował członkom Komisji skrutacyjnej za pracę
i poprosił radnych, aby uzupełnili projekt uchwały o następujące nazwiska
kandydatów na ławników:
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1. Bogumiła Wanda Sosnowska
2. Irena Danuta Ręboch
3. Stefania Drożdżewska
4. Justyna Anna Hućko
5. Lucyna Lubicz-Miszewska
6. Alicja Ewa Paprotny
7. Ewa Jadwiga Kania
8. Anna Maria Zawór
9. Anna Zofia Marcinko
10.Monika Joanna Kania .
Po dokonaniu formalności poddał ww. projekt uchwały wraz z naniesionymi
nazwiskami pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała Nr IX/110/15 w sprawie
wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019 do rozpoznawania spraw
rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/242/08 z dnia 29
grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia
regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany podczas Komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/111/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/242/08 z dnia 29
grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica,
ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszy
Strukturalnych oraz budżetu Państwa w perspektywie na lata 2014-2020 na
realizację procesu rewitalizacji w gminie tzn. wyprowadzenia ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych.
Prowadzący dodał, że szczegóły poznają w przyszłości, ponieważ dzisiejszy projekt
mówi o przystąpieniu.
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Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/112/15 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Trzebnicy nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie reorganizacji
Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w
Trzebnicy nr XX/154/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany na Komisji.
Pytań nie było.
Wobec powyższego prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała Nr IX/113/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie reorganizacji Zespołu
Placówek Kultury w Trzebnicy zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej
w Trzebnicy nr XX/154/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy.
Ad.18. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje do biura
Rady.
Ad.19. Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie złożono.
Ad.20. Komunikaty.
Nie było.
Ad.21. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia
o godzinie 12:21.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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