P R O T O K Ó Ł Nr VIII/15
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 16 września 2015 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 7 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tomasz Kowalik, Jan Zielonka.
Stan radnych w dniu sesji - 19.
VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15:30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady VIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo
serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, naczelnik Wydziału organizacyjnego
Iwonę Durbajło, 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
wpłynął jeszcze jedne projekt uchwały. Zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem
czy wyraża zgodę na wprowadzenie. Burmistrz wyraził zgodę.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze gminnej w obrębie Brzyków zostanie wpisany pod punktem 10. Kolejne
punkty porządku otrzymują kolejne cyfry porządkowe. Następnie poddał
porządek obrad wraz z naniesioną poprawką pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco:
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 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w mieście Trzebnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Marcinowo.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Raszów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej
w obrębie wsi Będkowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Brzyków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników.
12. Komunikaty.
13. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Poinformował, że ostatnia sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się odbyła
się 9 lipca 2015 roku i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących
sprawach:
1. zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2015 rok,
2. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku),
3. sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
komunalnej nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Ks. Dz. W.
Bochenka w Trzebnicy,
4. sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej, komunalnej
nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
położonej przy ul. Milickiej w Trzebnicy,
5. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach
programu „ Wyprawka szkolna”
6. sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Ujeźdźcu
Małym,
7. sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej, komunalnej
nieruchomości gruntowej, położnej w Będkowie oraz w Trzebnicy przy
ul. Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy,
8. wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu,
wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się
własnością Gminy Trzebnica ( działka położona w obrębie m. Ligota ).
9. szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do
projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok.
Prowadzący zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
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Przewodniczący poinformował, że protokół z VII nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 09. lipca 2015 r. był wyłożony w biurze Rady.
Żadne uwagi, czy wnioski nie wpłynęły do protokołu. Następnie poddał
protokół z sesji pod głosowanie:
„za” – 19, „przeciw’ – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Protokół został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w mieście Trzebnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 roku.
Naczelnik Iwona Durbajło powiedziała, że na mocy postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzonych
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. istnieje konieczność
utworzenia w mieście Trzebnica odrębnego obwodu do głosowania na terenie
szpitala im Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Termin utworzenia takiego
obwodu upływa z dniem 20 września 2015 r. Projekt uchwały został
przygotowany po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szpitala, że w tej
placówce będzie przebywać wymagana ustawa liczba wyborców. Na terenie
gminy funkcjonuje oprócz tego obwodu 16 stałych obwodów do głosowania.
Prowadzący zapytał, czy są pytania do ww. projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr VIII/96/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w mieście Trzebnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 roku, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Marcinowo.
Prowadzący poinformował, że teraz przejdą do głosowania pakietu uchwał w
podobnej sprawie i jeżeli radni mają pytania, to prosił, aby je zadać teraz.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr VIII/97/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie wsi Marcinowo, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Raszów.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr VIII/98/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie wsi Raszów, została podjęta jednogłośnie.
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Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie wsi Będkowo.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr VIII/99/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie wsi Będkowo, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Brzyków.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr VIII/100/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Brzyków, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju
sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów ławników sądów
powszechnych, który musi się odbyć do końca października, rada gminy
powołuje zespół, który przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach.
W świetle art. 163 ww. ustawy, rada musi wybrać zespół opiniujący.
Prowadzący zaproponował do zespołu następujących radnych: Marka
Kolińskiego, Janiny Polak i Artura Gajowego.
Zapytał czy są inne kandydatury.
Nie było.
Wymienieni kandydaci do zespołu opiniującego Marek Koliński, Janina Polak
i Artur Gajowy wyrazili zgodę na pracę w zespole.
Prowadzący poddał pod głosowanie skład zespołu: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się od głosu” – 0.
Skład został zaakceptowany w osobach: Marek Koliński, Janina Polak, Artur
Gajowy.
Prowadzący poinformował, że skład zespołu musi wyłonić przewodniczącego
zespołu.
Radna Jania Polak zaproponowała na przewodniczącego zespołu Marka
Kolińskiego. Marek Koliński wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie jego kandydaturę na
przewodniczącego zespołu: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu”
– 0. Kandydatura Marka Kolińskiego na przewodniczącego zespołu została
przyjęta.
Następnie prowadzący poprosił, aby radni uzupełnili projekt uchwały
o wymienione nazwiska i poddał projekt pod głosowanie: : „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr VIII/101/15 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników, została podjęta jednogłośnie.
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Ad.12. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad.19. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad słowami „ zamykam
obrady nadzwyczajnej VIII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godzinie 15:45.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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