P R O T O K Ó Ł Nr XIV/16
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 lutego 2016 roku.
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 6 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Stan radnych w dniu sesji: 21.
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XIV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo
serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, Panie
i Panów radnych, przedstawicieli mediów lokalnych.
Poinformował, że nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał radni
otrzymali dzisiaj. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Zapytał Burmistrza , czy podtrzymuję wniosek o wprowadzenie do porządku
dodatkowych projektów.
Burmistrz odparł, że tak.
Prowadzący powiedział, że zmiany są naniesione tłustym drukiem.
Uwag radni nie zgłosili do porządku obrad.
Przewodniczący poddał go pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami:
„za” – 21. Rada jednogłośnie przejęła niżej podany porządek spotkania:
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 zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016
rok .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Taczów Mały na lata 2014-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów
za ochronne położonych na terenie gminy Trzebnica, będących w
zarządzie Nadleśnictwa Milicz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Ujeździec Mały w Gminie Trzebnica na lata 20152025”.
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10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka
w Trzebnicy.
11.Komunikaty.
12.Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz przedstawił następującą informację cyt.:
„Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 28 stycznia 2016 roku
i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok,
2. powołania Zespołu ds. Rewitalizacji,
3. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Wielkim,
4. wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu,
wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa stała się własnością
Gminy Trzebnica (działka nr 86/1 AM-5 położona w obrębie Trzebnicy).”
Pytań nie było.
Ad.5.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XIII sesji Rady Miejskiej
był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie: „ za” – 21. Protokół został przyjęty.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok .
Skarbnik powiedziała, że zmiany w budżecie na 2016 rok dotyczą głównie
inwestycji w ramach której ubiegać się będą ośrodki unijne. Inne potrzeby
zmian są następujące: cyt.:”
1. Dokonano zmian w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększając środki z tytułu
wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z podatku
od czynności cywilnoprawnych;
2. Dokonano zmian w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększając środki z
tytułu wpłaty środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
3. Dokonano zmian w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
zwiększając środki z tytułu wpływów
z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze;
4. Dokonano zmian w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
zwiększając środki z tytułu wpłaty środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego;
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5. Dokonano zmian w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększając środki z
tytułu wpłaty środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
6. Dokonano
zmian
w
rozdziale
„Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami” zwiększając wydatki z tytułu różnych opłat i składek;
7. Dokonano zmian w rozdziale „Szkoły artystyczne” zwiększając środki na
zakup energii oraz zakup usług remontowych;
8. W dziale „Pomoc społeczna” dokonano przesunięcia środków – zgodnie
z dyspozycją OPS;
9. Dokonano zmian w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszając
środki na zakup usług pozostałych;
10.Dokonano zmian w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
zwiększając środki na zakup usług remontowych i zmniejszając środki z
tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
11.zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
− Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy
wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór;
12.wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
− Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej
w Trzebnicy- projekt;
− Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt;
− Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt;
− Opracowanie
dokumentacji
projektowej
na
rozbudowę
i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkół
y oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku;
− Zakup sprzętu gastronomicznego do art. KAWIARNI w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu;
− Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych – Stadion;
− Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy;
− Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów”.
Skarbnik prosiła o naniesienie dodatkowego zapisu w projekcie uchwały
„ w Trzebnicy- projekt” w poz. „ budowa ulic: Malinowej, Jagodowej,
Poziomkowej i Porzeczkowej.
Burmistrz odniósł się do propozycji zmian i powiedział, że w Głuchowie
powstanie droga od świetlicy do bloków, natomiast w Ujeźdzcu Wielkim –
nowe zadanie i jest to projekt, który dotyczy przebudowy odcinka drogi, na
końcu wioski. W Droszowie natomiast zostanie doposażony plac zabaw.
Zakupiona zostanie maszyna, która będzie do wertykulacji powierzchni
trawiastych na stadionie. Będzie ona tylko i wyłącznie dla potrzeb stadionu.
W piątek zostanie uruchomiona kawiarnia w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Trzebnicy, obok kina. Wyposażana jest nowocześnie, będą odbywać
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się tam koncerty. Kawiarnia będzie prowadzona przez GCKiS. Przygotowana
jest dokumentacja dotycząca wyposażenia pustych pomieszczeń na basenie.
W pierwotnym zamyśle było stworzenie tam kręgielni, siłowni i sali fitness, ale
w związku z tym, że budowa basenu przekroczyła zaplanowane środki musieli
te inwestycje odłożyć w czasie. Ten czas obecnie nastał i przystępują do jego
realizacji. Kręgielnia to koszt ok. 600 tysięcy złotych. Dobra informacja jest
taka, że basen zamknął się stratą 500 tysięcy złotych. Zeszli z 1.200.000 zł i to
jest sukces, ponieważ nie ma w Polsce basenu który generowałby zyski. Takie
miejsca będą dobre dla spotkań młodzieży i nie tylko. Brakuje nam jeszcze
takich miejsc i robią wszystko, aby było ich więcej. Siłownia, kręgielnia i sala
fitness będą pod zarządem basenu. Myśli, że we wrześniu będzie otwarcie tej
inwestycji.
Skarbnik poprosiła radnych , aby w zał. nr 1 w poz. 2 wykreślili zakup sprzętu
i wykreślili kwotę 81.870 zł a wpisali w to miejsce kwotę 195.760 zł.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20,
„przeciw”-0, „wstrzymała się od głosu” – 1. Uchwała Nr XIV/161/16
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok , została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Taczów Mały na lata 2014-2025.
Prowadzący poinformował, że uzasadnienie do projektu uchwały jest
szczegółowe. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: za” – 21 Uchwała
Nr XIV/162/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Taczów Mały na lata 2014-2025, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów
za ochronne położonych na terenie gminy Trzebnica, będących w zarządzie
Nadleśnictwa Milicz.
Burmistrz wyjaśnił, że w uzasadnieniu jest szeroko opisana sprawa. Dyrekcja
Lasów Państwowych zwróciła się z wnioskiem o uznanie lasów za ochronne.
Lasy te znajdują się na terenie gminy Trzebnica i są w zarządzie Nadleśnictwa
Milicz. W tej sytuacji, po tej zmianie nie będą mogli obciążać lasów podatkiem.
Zmienia się ustawa i nie nie mają na to wpływu.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: : za” – 21 Uchwała
uchwały Nr XIV/163/16 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów
za ochronne położonych na terenie gminy Trzebnica, będących w zarządzie
Nadleśnictwa Milicz. została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Ujeździec Mały w Gminie Trzebnica na lata 2015-2025”.
Burmistrz powiedział, że ostatnio zatwierdzali strategię i tu jest podobna
sytuacja. Każda zmiana wymaga uchwały, tak mają zapisane w statucie. Taka
jest procedura.
Pytań nie było.
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Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: za” – 21 Uchwała
Nr XIV/164/16 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Ujeździec Mały w Gminie Trzebnica na lata 2015-2025”, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie
ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy.
Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z Panią Prezes Sądu
i wypłynęła sprawa rozbudowy Sądu. Chodzi o niewielki kawałek ziemi o 5
metrów, to niewiele. Rozbudowa będzie połączona z bryłą obecnego budynku.
Prezes Sądu uzasadnia to tym, że chciałaby mieć kuratorów w jednym budynku,
bo obecnie musi wynajmować dla nich pomieszczenie w innym budynku. Po
rozpoczęciu procedury Pani Prezes zwróci się później do Ministerstwa w tej
sprawie.
Radni nie mieli pytań.
W wyniku głosowania: za” – 21 Uchwała Nr XIV/165/16 w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obrońców
Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.11. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym , że oświadczenia majątkowe mogą
składać do końca kwietnia br.
Innych komunikatów nie było.
Ad.23. Zamknięcie XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał jej zamknięcia o godzinie 15:25.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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