P R O T O K Ó Ł Nr XIX/16
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 września 2016 roku
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 4 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Janina Polak, Edward Sikora
XIX nadzwyczajna 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 powitał bardzo serdecznie
Burmistrza Marka Długozimę, Skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych oraz media.
Stwierdził quorum na podstawie listy obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XIX
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Poinformował, że sesja
nadzwyczajna została zwołana na wniosek pana Burmistrza, porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o sesji wszyscy otrzymali. Ponieważ jest to sesja nadzwyczajna porządek obrad
nie będzie poddany pod głosowanie, następnie przeszedł do realizacji porządku.
Ad 4
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
Burmistrz powitał zebranych a następnie przedstawił informację cyt.: Ostatnia sesja Rady Miejskiej
w Trzebnicy odbyła się 8 sierpnia 2016 roku i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących
sprawach:
1. Udzielenia zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej na realizacje
zadania pn. „ Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja istniejącego budynku
Szkoły podstawowej w Kuźniczysku”.
2. Przyznania stypendiów sportowych.
3. Zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2016 rok.
4. Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
5. Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna".
6. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na 2016 rok i lata następne.
7. Przekazania do zarządzania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Trzebnica –
ERGO nieruchomość stanowiącą cmentarz parafialny przy ul. Prusickiej w Trzebnicy.
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XVIII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Głosowanie : „za” – 18, „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.
Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu. Skarbnik poinformowała, że jeżeli
chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to zmiany dotyczą przedsięwzięć, pozycja 1.3.2.9przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-SzczytkowiceKomorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) – nowe zadanie. W pozycji dochody nastąpiło

zwiększenie środków na 2017 r. Wielkość wynika ze zmian w budżecie.
Radny Artur Gajowy zapytał o zakres prac. Burmistrz odparł, że termin składania wniosków
do Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowanie dróg w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”mija 15.09.2016 r. Pod uwagę brany jest
odcinek drogi między Trzebnicą a Biedaszkowem, przez Szczytkowice, Księginice oraz remont
nawierzchni ścieżki rowerowej do Szczytkowic. Termin wykonania planowany jest na 2017 rok.
Wsparcie finansowe Gminy Trzebnica to 400 000 zł, powiatu 215 000 zł dzięki tym kwotom można
otrzymać 3 punkty, które zwiększą szansę na otrzymanie dotacji. Więcej pytań nie było. Następnie
prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XIX/203/16 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2016 i lata następne, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.
Prowadzący ponownie poprosił Skarbnik o zabranie głosu. Barbara Krokowska poinformowała,
iż zmiany na 2016 r. dotyczą dwóch nowych inwestycji:
- aparat powietrzny z butlą stalową oraz sygnalizatorem bezruchu dla jednostki OSP Szczytkowice,
- budowa wiaty w Nowym Dworze.
W wydatkach bieżących zwiększono środki na budowę dróg oraz zwiększono środki
w ramach oświaty i wychowania. Zwiększono dochody do wysokości wprowadzonych już
dochodów. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XIX/204/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok, została
podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerstwa na realizację zadania: „Przebudowa drogi
1400 D etap I” oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Trzebnickiego.
Przewodniczący zaznaczył, że Burmistrz już wszystko wyjaśnił, zapytał czy są pytania. Pytań nie
było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XIX/205/16 w sprawie umowy partnerstwa na realizację zadania: „Przebudowa
drogi 1400 D etap I” oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Trzebnickiego, została podjęta.
Ad 9
Komunikaty.
Radna Ewa Przysiężna przekazała prośbę mieszkańców, aby zwrócić uwagę na las Bukowy
ponieważ często odbywają się tam spotkania mieszkańców, po których pozostają nieczystości.
Burmistrz odpowiedział, że przekaże informację do spółki ERGO aby zajęła się sprawą.
Więcej komunikatów nie było.
Ad 10
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 XIX
nadzwyczajnej sesji o godzinie 13:15.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

