P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 stycznia 2016 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Stan radnych 21, obecnych w dniu sesji: 19.
Nieobecni: Janusz Pancerz i Barbara Świdzińska.

XIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XIII 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 do otrzymanego porządku obrad wprowadza się w punkcie 6 i 7
zapis : „wraz z autopoprawką” oraz dodaje się punkty, po punkcie 17:
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Brzezie w Gminie Trzebnica”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu
i rozwoju gospodarczego na 2016 rok.
Pozostałe punkty przybierają rosnąco kolejność.
Uwag nie było do porządku.
Przewodniczący poddał uzupełniony porządek obrad pod głosowanie: „za” - 19.
Porządek spotkania został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XIII 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016
rok wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2016
rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Księginice na lata 2014-2025.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
wsi Taczów Mały.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Będkowo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji
i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica
polegającej na wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór oraz Marcinowo
gmina Trzebnica i włączeniu ich do obszaru miasta Trzebnica oraz na
wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór i przyłączeniu go do obszaru
wsi Marcinowo.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/1 oraz części działek nr 160/1, 165
i 173 AM-1 obręb wsi Raszów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej
w Trzebnicy.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1
i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Brzezie w Gminie Trzebnica”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego na 2016 rok.
20.Interpelacje i zapytania.
21.Wolne wnioski.
22.Komunikaty.
23.Zamknięcie XIII sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima przedstawił następującą
informację z realizacji zadań własnych od ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy, która odbyła się 23 grudnia 2015 roku cyt.: „
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1. przekazania w zarządzanie Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w
Trzebnicy komunalnej nieruchomości zabudowanej w Ujeźdźcu Małym –
świetlica wiejska,
2. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w obrębie miasta Trzebnica – nieruchomość stanowiąca własność
Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego „SadyTrzebnica”,
3. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w
obrębie m. Malczów,
4. zmiany zarządzenia Nr ZBZ-0050.24.2013 w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Trzebnicy przy
ul. Spokojnej – zmiany dot. całkowitego zwolnienia z opłat w przypadku
pochówku na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy,
5. powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia weryfikacji
wniosków stypendialnych: stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica oraz
Stypendium Jana Pawła II,
6. przyznania stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów
z niezamożnych rodzin,
7. przyznania stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy”.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XII 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 2016 i lata następne wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas
Komisji a obecnie poprosił skarbnik, aby omówiła autopoprawkę.
Skarbnik powiedziała, że w autopoprawce w „Przedsięwzięciach” dodano zadanie
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres
realizacji 2016-2017.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 19. Uchwała Nr XIII/147/16 w sprawie zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok wraz z autopoprawką.
Prowadzący powiedział, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas
Komisji a teraz omówiona zostanie autopoprawka.
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Skarbnik poinformowała, że autopoprawką wprowadza się nowe zadanie pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy
oraz zwiększa się środki o 1360,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji
– „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację
Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”.
Radna Przysiężna odwołała się do pytania zadanego na Komisji ds. budżetu –
jakie składniki majątkowe wchodzą w skład 12 milionów zapisanych w budżecie
jako dochody ze sprzedaży majątku.
Burmistrz odparł, że te dochody planuje się ze sprzedaży nieruchomości przy
ulicach: Milickiej, Oleśnickiej i Czereśniowej. Jeżeli w ciągu roku coś się pojawi,
to dochody zrealizują w 100%. Od 10 lat nie zdarzyło się, żeby nie wykonać
planu. Uważa, że w 99% te dochody zostaną zrealizowane.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1. Uchwała
Nr XIII/148/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok
wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był szeroko omawiany podczas
Komisji i zapytał, czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała Nr XIII/149/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Trzebnica.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był szeroko omawiany
podczas Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 17, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się od głosu” – 2.
Uchwała Nr XIII/150/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Trzebnica, została podjęta.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na
2016 rok.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był szeroko omawiany podczas
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Komisji. Zapytał, czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała Nr XIII/151/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica
na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Księginice na lata 2014-2025.
Prowadzący stwierdził, że projekt uchwały był szeroko omawiany na
posiedzeniach Komisji i pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli pytań.
W wyniku głosowania: „za” - 19. Uchwała Nr XIII/152/16 w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice na lata 2014-2025,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie wsi Taczów Mały.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był szeroko omawiany
podczas Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała
Nr XIII/153/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Taczów Mały, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Będkowo.
Prowadzący stwierdził, że projekt uchwały był szeroko omawiany na
posiedzeniach Komisji i pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli pytań.
W wyniku głosowania: „za” - 19. Uchwała Nr XIII/154/16 w sprawie
nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Będkowo, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji
i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica
polegającej na wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór oraz Marcinowo
gmina Trzebnica i włączeniu ich do obszaru miasta Trzebnica oraz na wyłączeniu
części obszaru wsi Nowy Dwór i przyłączeniu go do obszaru wsi Marcinowo.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był omawiany podczas
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Radna Przysiężna zapytała dlaczego tak mała liczba osób (17) wzięła udział
w konsultacjach.
Burmistrz odparł, że z reguły brak jest zainteresowania.
Radna Przysiężna zapytała czym to skutkuje dla mieszkańców.
Burmistrz odpowiedział, że skutek będzie pozytywny.
Pytań więcej nie było.
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Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała
Nr XIII/155/16
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji
i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica
polegającej na wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór oraz Marcinowo
gmina Trzebnica i włączeniu ich do obszaru miasta Trzebnica oraz na
wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór i przyłączeniu go do obszaru wsi
Marcinowo, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
dla działek nr 115/1, 116/1 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb
wsi Raszów.
Prowadzący stwierdził, że projekt uchwały był szeroko omawiany na
posiedzeniach Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” - 19. Uchwała Nr XIII/156/16 w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1,
116/1 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej
w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był szeroko omawiany
podczas Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała
uchwały Nr XIII/157/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej
w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1
AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej.
Prowadzący stwierdził, że projekt uchwały był szeroko omawiany na
posiedzeniach Komisji i pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli pytań.
W wyniku głosowania: „za” - 19. Uchwała Nr XIII/158/16 w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy
w rejonie ulicy Milickiej, została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Brzezie w Gminie Trzebnica”.
Przewodniczący poinformował, że jest to projekt uchwały dziś wprowadzony.
Zapytał, czy są do niego pytania.
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Pytań nie było. W związku z powyższym poddał ww. projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 19 . Uchwała Nr XIII/159/16 w sprawie zatwierdzenia
„Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie w Gminie Trzebnica”, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu
i rozwoju gospodarczego na 2016 rok.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały przewodniczącego
Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego Jana Zielonkę.
Przewodniczący Jan Zielonka odczytał plan pracy na 2016 rok a następnie dodał,
że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała Nr XIII/160/16 w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu
i rozwoju gospodarczego na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 20. Interpelacje i zapytania.
Prowadzący powiedział, że nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania do biura
Rady.
Ad.21. Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie złożono.
Ad.22. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
Innych komunikatów nie było.
Ad.23. Zamknięcie XIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami „ zamykam obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godzinie 14:23.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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