P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/16
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 8 sierpnia 2016 roku
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 3 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Dariusz Bocian, Tomasz Kowalik, Marek Paszkot, Edward Sikora, Ewelina Trela,
Barbara Trelińska.
XVIII 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 stwierdził quorum na podstawie listy
obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy na wniosek pana Burmistrza” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie panie
i panów radnych, pracowników oraz prasę.
Poinformował, że porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji nadzwyczajnej wszyscy
otrzymali, następnie przeszedł do realizacji porządku.
Ad 4
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
W imieniu Burmistrza informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy cyt.:
„Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 26 lipca 2016 roku i od tej daty podjęto
zarządzenia w następujących sprawach:
1. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na:
- część 1 – zakup używanego pojazdu – autobus marki Jelcz L90,
- część 2 – zakup używanego pojazdu – autobus marki Jelcz T20.
2. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.”
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XVII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł do głosowania: „ za” – 15, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Protokół został przyjęty.
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29
października 2015 roku w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina
Trzebnica”.
Przewodniczący poinformował, że uchwała dotyczy przyjęcia programu gospodarki niskoemisyjnej
i poprosił pracownika Wydziału Pozyskiwania Funduszy Dominikę Kaniewską o omówienie
projektu uchwały. Pani Kaniewska wyjaśniła, że uchwała dotyczy rozszerzenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej o nowe zadanie jakim jest budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z placem zabaw
w Trzebnicy. Jest również warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Prowadzący podziękował za wyjaśnienia,

poinformował również, że niedługo upływa termin składania wniosków dlatego została zwołana
sesja nadzwyczajna, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania:
„za” – 15 , „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XVIII/201/16 w sprawie
zmiany Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015
roku w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”,
została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata
2015-2025”.
Prowadzący poprosił o zreferowanie pracownika Wydziału Pozyskiwania Funduszy. Dominika
Kaniewska poinformowała, że we wrześniu Rada Miejska podjęła uchwałę obligującą burmistrza
do wykonania projektu dlatego opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na
lata 2015-2025. Projekt był szeroko konsultowany społecznie z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami rynku pracy, instytucjami edukacji, mieszkańcami. Zawiera dwie listy. Lista A są to
zadania kwalifikujące się do dofinansowania w ramach działania 6.3. Lista B zawiera pozostałe
kwalifikujące się zadania. Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie
przeszedł do głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XVIII/202/16 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
na lata 2015-2025”, została podjęta.
Ad 8
Komunikaty.
Komunikatów brak.
Ad 9
Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami cyt.
„zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XVIII
nadzwyczajnej sesji o godzinie 15:06.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

