P R O T O K Ó Ł Nr XII/15
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 grudnia 2015 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 16 uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
• nr 17 protokół z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Międzyszkolnego
Kluby Sportowego GAUDIA.
Stan radnych w dniu sesji: 21.
XII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 13:00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XII sesję Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie
Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, Panie i Panów
radnych, naczelników , sołtysów, przedstawicieli prasy i zgromadzone osoby.
Powiedział, że radni otrzymali przed sesją materiały i nowy porządek obrad
z wytłuszczonymi zmianami.
Uwag nie było do porządku.
Przewodniczący poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: „za” - 21.
Porządek spotkania został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie XII 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 Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/124/15 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2015 rok .
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz z autopoprawką.
11.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok wraz
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z autopoprawką:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej;
3) odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały;
6) dyskusja nad projektem budżetu;
7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
8) głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków;
9) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów jednostek budżetowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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 Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93,
144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/105/15 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic:
Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej
i Wrocławskiej w Trzebnicy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2016 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Koniowo.
18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Raszów.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
miasta Trzebnica.
20.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy
Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
21.Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Zespół
kontrolujący Komisji Rewizyjnej.
22.Komunikaty.
23.Zamknięcie XII sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący przeszedł do realizacji porządku.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
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Burmistrza Marek Długozima poinformował o zadaniach od ostatniej sesji cyt.:
„Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 30 listopada 2015 roku
i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. przyznania stypendium sportowego,
2. zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok,
3. sprzedaży prawa własności udziału w nieruchomości gruntowej
zabudowane i udziału w nieruchomości gruntowej położonej
w Rzepotowicach”.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI sesji Rady Miejskiej był
wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie: „ za” – 21, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Protokół został przyjęty.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/124/15 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik poprosiła o ewentualne pytania, bo uchwała była omawiana na
komisjach szczegółowo.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21. Uchwała
Nr XII/132/15 w sprawie zmiany uchwały nr XI/124/15 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej została
podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne .
Przewodniczący poprosił Panią Krokowska o omówienie projektu uchwały.
Skarbnik powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są
podyktowane uporządkowaniem zadań w związku ze zbliżającym się końcem
roku. Ulegają zmianie wielkości ogółem oraz wielkości majątkowe.
W objaśnieniach zmianie ulegają procentowe wskaźniki wzrostu lub spadku do
roku poprzedniego. Przedsięwzięcia są szczegółowo opisane.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 21.
Uchwała Nr XII/133/15 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2015 rok .
Skarbnik przypomniała, że podczas poprzedniej sesji zostały uregulowane
wielkości do wielkości osiągniętych. Zwiększeniu uległy środki na komunikację
w Gminie Trzebnica, przebudowa drogi gminnej między Szczytkowicami
a Brzykowem. Zmniejszono środki na zadanie pn. dokapitalizowanie Gminnego
Centrum Medycznego „Zdrój” sp. z o.o. na realizację projektu
„Termomodernizacja budynku GCM „Zdrój” sp. z o.o.” oraz na rozbudowę
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i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją
i termomodernizacją istniejącego budynku. W wydatkach bieżących zmianie
uległy w tabelach wielkości dotacji. To są wszystkie zmiany.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/134/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok ,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
Skarbnik poinformowała, że jak co roku dokonuje się przeglądu inwestycji,
które są w trakcie realizacji i kwalifikują się te wydatki do wykazu wydatków
nie wygasających z końcem roku. Pełen wykaz tych wydatków radni otrzymali.
Skarbnik poprosiła, aby radni nanieśli poprawkę w poz. 16, 17 i 18 ma być rok
2016. Termin realizacji 2016, powtórzyła.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała Nr XII/135/15 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz
z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt był szeroko omawiany podczas komisji
i zapytał czy są ewentualnie jakieś dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
uchwały Nr XII/136/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz
z autopoprawką, została podjętą jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok
wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym punkcie przewidziany jest
specjalny tryb uchwalenie budżetu na 2016 rok. Projekt został przedstawiony
zgodnie z ustaw i był szeroko omawiany podczas komisji. Komisja pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok.
Skarbnik wyjaśniła, że przedstawiona autopoprawka dotyczy załącznika nr 1.
Inaczej są zaakcentowane dotacje.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
Gminy Trzebnica na 2016 rok.
Opinia będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.
Prowadzący poprosił przewodniczącego komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.
Radny Jan Zielonka, przewodniczący Komisji
odczytał opinię: cyt.:
„Trzebnica, dnia 09.12.2015 r.
Komisja ds. Budżetu
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i Rozwoju Gospodarczego .
Sz. P.
Mateusz Stanisz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Trzebnicy
Na podstawie § 7 ust. 4 uchwały Nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy
nad projektem uchwały budżetowej, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami o
projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok
przedłożonych przez następujące komisje Rady Miejskiej:
- Komisji ds. rolnictwa
- Komisji ds. gospodarki komunalnej ochrony środowiska
- Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia
- Komisji ds. . oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży
i współpracy międzynarodowej.
Komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała
projekt wyżej wymienionej uchwały.
Przewodniczący
Komisji ds. budżetu
i rozwoju gospodarczego
Jan Zielonka”.
Prowadzący dodał, że wszystkie opinie zostały przekazane Burmistrzowi.
Została załączona autopoprawka, czy do niej są pytania.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący poddał pod głosowanie najpierw autopoprawkę: „za” – 21.
Autopoprawka do budżetu na rok 2016 została przyjęta jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/137/15 w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok.
Przewodniczący stwierdził, że budżet na rok 2016 został przyjęty
jednogłośnie.
Głos zabrał Burmistrz Marek Długozima. Podziękował serdecznie za zaufanie.
Dodał, że jest to kolejny ambitny do zrealizowania budżet. Wchodzą z 38
zadaniami a zakończą pewnie 80. To są różnej wielkości zadania, mniejsze,
większe. Jest tam budowa wiat, rozbudowa TCM „Zdrój”. Co raz więcej
realizują projektów dużych takich jak TCM „Zdrój”, które mają służyć
mieszkańcom.
W tym miejscu odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych ze Szpitalem
w Trzebnicy. Powiedział, że Rząd zapowiedział zmiany, jeżeli chodzi
o finasowanie służby zdrowia. Zapowiedzi są optymistyczne. Dziś była sesja
Rady Powiatu, gdzie poruszona była sprawa zadłużenia Szpitala. Klub Marka
Długozimy wniósł o pokrycie straty za 2013 rok. „Borowska” nie jest
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zainteresowana przejęciem. Musimy mieć nadzieję, że Powiat jakoś sobie
poradzi z tym problemem. Problem jest w tym, że NFZ inaczej te same usługi
wycenia np. w Szpitalu w Miliczu a inaczej w Szpitalu w Trzebnicy. Po
świętach będzie powołany nowy dyrektor . Szpital jest na terenie miasta i muszą
o niego zadbać. Pacjenci są z całego powiatu. Powinni wszyscy się
zmobilizować w ratowaniu Szpitala.
Następnie Burmistrz powiedział o sprawie jaka toczyła się w Sądzie przeciwko
redaktor Panoramy z pomówienia pana Adacha. Sprawę wygrali.
Później mówił o sytuacji w Radzie Powiatu, że jest groźba wprowadzenia
komisarza wyborczego. Ostatnie zwroty jakie były w Powiecie zaowocowały
tym, że dzisiaj radni zabrali Prusicom środki, które wcześniej zostały im
przyznane, dostaną mniej na drogę. Gmina Trzebnica dostanie z Powiatu 500
tysięcy na remont dróg w Węgrzynowie i Malczowie. W styczniu te środki
wprowadzą do budżetu i zakończą prace.
Następnie Burmistrz wrócił do uchwalonego budżetu i powiedział, że
w inwestycjach są takie zadania jak: budowa świetlic, dróg, budowa żłobka
i przedszkola przez Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Chcą otworzyć 5
grup żłobkowych w ramach polityki prorodzinnej. Chcą wybudować rondo przy
ul. Prusickiej, Milickiej celem usprawnienia ruchu, zamiast oświetlenie, które
jest obecnie. Rondo powstanie też obok „Dino”. Powstanie kilka parkingów
w Trzebnicy. Przy dworcu, na osiedlu przy ul. Wrocławskiej. Udało się wyłonić
konsultantów w sprawie Kociej Góry. Myśli, że w następnej kadencji ten projekt
uda się zrealizować. Na dzisiaj to przekracza możliwości budżetu.
Na zakończenie dodał, że budżet ma się bardzo dobrze. Mieszczą się w progach,
wbrew opinii, że są miastem zadłużonym. Żmigród jest na 7 miejscu w kraju
jako miasto zadłużone i Prusice. Jeżeli chodzi o odbiór śmieci, to mieli 3
oferty. Przypomniał, że Gmina dopłaciła do śmieci 800 tysięcy złotych. To jest
ostatni przetarg, bo Rząd zmienia przepisy i będą mogły powstawać spółki
gminne, które się tym tematem zajmą i nie będą robić przetargów.
Raz jeszcze podziękował wszystkim za zaufanie i na tym zakończył wypowiedź.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów jednostek budżetowych.
Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych taki rachunek
mogą tworzyć i jest to związane z utworzeniem w Trzebnicy Szkoły Muzycznej
I stopnia i wynikających z tego dodatkowych źródeł dochodów oraz ich
przeznaczenia.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/138/15 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
jednostek budżetowych, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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 Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4,
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143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo.
Prowadzący poinformował, że projekt był szeroko omawiany podczas komisji.
Zapytał czy są dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała Nr XII/139/15 w sprawie zmiany uchwały 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 Gminy Trzebnica dla
działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/105/15 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Nowy Dwór dla części C.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był również szeroko omawiany
na komisjach Rady.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/140/15 w sprawie zmiany uchwały nr IX/105/15 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Nowy Dwór dla części C, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej,
Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy.
Prowadzący poinformował, że projekt był szeroko omawiany podczas komisji.
Zapytał czy są dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała Nr XII/141/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic:
Obornickiej,
Spokojnej,
Przemysłowej,
Ogrodowej,
Mostowej
i Wrocławskiej w Trzebnicy.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2016 rok.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna ustaliła na posiedzeniu
plan pracy na rok 2016.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/142/15 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Trzebnicy na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
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wsi Koniowo.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był szeroko omawiany na
komisjach.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/143/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi
Koniowo, została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
wsi Raszów.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany na komisjach.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała Nr XII/144/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie wsi Raszów, została podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
miasta Trzebnica.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był szeroko omawiany na
komisjach. Zrodziło się pytanie co do nazwy ul. Aleksandry.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to na wniosek 2 rodzin. Te rodziny wyraziły zgodę.
Chodzi o córkę p. Turko, która zginęła i to jest na ich prośbę, to jest taki łącznik.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr XII/145/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta
Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany na komisjach
i pozytywnie zaopiniowany.
Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21.
Uchwała Nr XII/146/15 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r., została
podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Zespół
kontrolujący Komisji Rewizyjnej.
Prowadzący udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący
Komisji
Andrzej
Łoposzko
odczytał
protokół
z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Międzyszkolnego Kluby Sportowego
GAUDIA, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dodał, że naczelnik nie wniosła uwag do protokołu.
Ad.22. Komunikaty.
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Radny Janusz Pancerz w imieniu Burmistrza i swoim poinformował, że 30
grudnia odbędzie się Bieg Rodzinny – rozpoczęcie godzina 9:00 a 31 grudnia
odbędzie się główny XXXI Trzebnicki Uliczny Bieg Sylwestrowy. Rozpoczęcie
godzina 12:00.
Burmistrz w uzupełnieniu dodał, że w tym roku, podobnie jak rok temu, biegną
charytatywnie. Rok temu pieniądze zebrane podczas 30. biegu przekazane
zostały dla Ignasia Szlęzaka. W tym roku uczestnicy 31. Trzebnickiego
Ulicznego Biegu Sylwestrowego pobiegną pod hasłem „Każdy ma powód,
żeby biec” i pomoc będzie dla Szymona Bisagi, który uległ poważnemu
wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji. W tym miejscu podziękował
Pani Dagmarze Wolskiej przyjaciółce rodziny Szymona, która wspomniała
o nim i jego wypadku. Jego postać związana jest ze sportem w Gminie
Trzebnica. Szymon ma 17 lat. To będzie już 4 Bieg Sylwestrowy, który będzie
miał wymiar charytatywny. Bank PKO S.A. jest sponsorem i na rzecz Fundacji,
która zbiera pieniądze dla Szymona przekaże środki w wysokości 10 tysięcy
złotych. Te środki mają Szymonowi umożliwić intensywną rehabilitację przez
pół roku. Każdy z nas może pomóc, dodał na zakończenie Burmistrz Marek
Długozima.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim serdeczne życzenia, zdrowych,
spokojnych Świąt.
Przypomniał, że po sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.
Ad.23. Zamknięcie XII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami „ zamykam obrady XII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godzinie 14:10.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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