P R O T O K Ó Ł Nr XX/16
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2016 roku.
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 11 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy,
12 – protokół z przeprowadzonej kontroli przez Zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik.
XX 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 XX sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej
otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską,
panie i panów radnych, panie i panów sołtysów oraz media.
Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch autopoprawek: w punkcie 6 autopoprawka do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok oraz w punkcie 10
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla miasta Trzebnica.
Przewodniczący poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie: „za” – 20. Rada
jednogłośnie przyjęła 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 Nr XX/206/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016
rok wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały Nr XX/207/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
wsi Raszów.
8. Podjęcie uchwały Nr XX/208/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
wsi Raszów.
9. Podjęcie uchwały Nr XX/209/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/16 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica.
10. Podjęcie uchwały Nr XX/210/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla miasta Trzebnica wraz z
autopoprawką.
11. Podjęcie uchwały Nr XX/211/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C.
12. Podjęcie uchwały Nr XX/212/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H. Brodatego, F.
Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej,
Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej, K. Wielkiego.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
13. Podjęcie uchwały Nr XX/213/16
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W.
Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej,

Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
14. Podjęcie uchwały Nr XX/214/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
15. Podjęcie uchwały Nr XX/215/16 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu.
16. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Zespół kontrolujący Komisji
Rewizyjnej.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Komunikaty.
20. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Ad 4
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
Burmistrz powitał zebranych a następnie przedstawił informację dotyczącą zarządzeń podjętych od
ostatniej sesji, która odbyła się 14 września 2016 roku:
1. Nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Brzezie – Gmina Trzebnica wykupiła działkę od prywatnej
osoby, powstanie na niej nowa świetlica natomiast obecna zostanie przekazana na potrzeby
harcówki.
2. Uzupełnienie zarządzenia nr 0050.34.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącego
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12
w Trzebnicy oraz wprowadzenia cennika usług pogrzebowych na Cmentarzu Parafialnym
przy ul. Prusickiej 49 w Trzebnicy – opłaty na obu cmentarzach będą ujednolicone.
W związku z przejęciem przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo cmentarza
parafialnego przy ul Prusickiej w Trzebnicy rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem
cmentarza, przeprowadzona została inwentaryzacja kwater. Na cmentarzu przy ul. Prusickiej
zostaną przygotowane miejsca do pochówków urn, w związku z coraz większym
zainteresowanie taką formą pochówku. Ponadto gmina przymierza się do otwarcia zakładu
pogrzebowego oraz punktów handlowych z kwiatami i zniczami. Na cmentarzu przy
ul. Spokojnej w Trzebnicy również zostaną przygotowane aleje dla urn.
3. Zmiany w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.
4. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.
„ Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, parkingów i placów na terenie miasta
i gminy Trzebnica”.
5. Przekazanie do zarzadzania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Trzebnica –
ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy budynek szaletu
miejskiego w Trzebnicy na działce stanowiącej własność Gminy Trzebnica.
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł do głosowania:
„ za” – 20 , „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Protokół został przyjęty.
Ad 6
Podjęcie uchwały Nr XX/206/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok wraz
z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany podczas posiedzenia komisji, następnie
poprosił o zabranie głosu panią Barbarę Krokowską. Skarbnik poinformowała, iż autopoprawka

dotyczy zmian w planie dochodów oraz wydatków. W wydatkach bieżących następuje przesunięcie
środków. Wydatki inwestycyjne – nowe zadanie pod nazwą: modernizacja i wyposażenie
pomieszczeń Dziennego Domu Senior – WIGOR przy ul. Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy.
Zwiększenie środków na wykup gruntów - działka w Nowym Dworze. Prowadzący zapytał czy są
pytania. Radny Artur Gajowy zadał pytanie, w którym miejscu będą montowane progi zwalniające.
Burmistrz odpowiedział, że sukcesywnie dokładane są progi zwalniające zgodnie z potrzebami
mieszkańców. Przeprowadzane są bieżące naprawy, powstają kolejne miejsca parkingowe np. przy
PKP. Więcej pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/206/16 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2016 rok wraz z autopoprawką, została podjęta.

Ad 7
Podjęcie uchwały Nr XX/207/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Raszów.
Przewodniczący oznajmił, że projekt dotyczy nadania drodze nazwy: ulica Na Wzgórzu, projekt
uchwały był omawiany podczas pracy komisji. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/207/16 w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów, została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały Nr XX/208/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Raszów.
Projekt dotyczy nadania drodze nazwy: ulica Trzy Widoki, projekt uchwały również był omawiany
podczas posiedzenia komisji. Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/208/16
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów, została podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały Nr XX/209/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/16 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Trzebnica.
Prowadzący pwiedział, że projekt uchwały był omawiany przez komisję, zapytał czy są pytania.
Pytań brak. Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/209/16 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/198/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały Nr XX/210/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla miasta Trzebnica wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas pracy komisji, następnie
poprosił panią Joannę Bębenek o uzasadnienie dotyczące autoporawki. Naczelnik Wydziału
Archtektury wyjaśniła, iż autopoprawka dotyczy wymiany załącznika nr 5, w poprzenim pominięto
informację, która powinna się tam znaleźć. Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania
ww. projektu : „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/210/16
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Trzebnica dla miasta Trzebnica wraz z autopoprawką, została
podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały Nr XX/211/16

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały również był omawiany podczas pracy komisji,
zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Nr XX/211/16 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C, została
podjęta.

Ad 12
Podjęcie uchwały Nr XX/212/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej,
W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej,
Samarytańskiej, K. Wielkiego.
Przewodniczący poprosił radnych o wpisanie w prambule numeru XX/210/16 uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzebnica dla miasta Trzebnica, następnie powiedział, że projekt uchwały był omawiany podczas
pracy komisji. Pytań brak. Głosowanie projektu uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/212/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H. Brodatego, F.
Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej,
Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej, K. Wielkiego, została podjęta.
Ad 13
Podjęcie uchwały Nr XX/213/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J.
Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M.
Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
Prowadzący poprosił ponownie o wpisanie w prambule numeru XX/210/16 uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzebnica dla miasta Trzebnica. Zakomunikował, że projekt był omawiany przez komisję. Pytań
nie było. Głosownie ww. projektu uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XX/213/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja,
J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej,
M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego, została podjęta.
Ad 14
Podjęcie uchwały Nr XX/214/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
Prowadzący poprosił o wpisanie w prambule numeru XX/210/16 uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla
miasta Trzebnica. Dodał, że projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. Pytań nie było.
Głosownie ww. projektu uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr
XX/214/16
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy, została
podjęta.
Ad 15
Podjęcie uchwały Nr XX/215/16 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu.
Przewodniczący poinformował, iż projekt był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez
komisję. Zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 20,

„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XX/215/16 w sprawie zwolnienia
z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, została podjęta.

Ad 16
Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Zespół kontrolujący Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu
Andrzejowi Łoposzko, który odczytał protokół zespołu kontrolującego z przeprowadzonej kontroli
wykorzystania środków pieniężnych na budowę placu zabaw w Masłowcu w 2014 roku, protokół
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 17
Interpelacje i zapytania.
Brak.
Ad 18
Wolne wnioski.
Brak.
Ad 19
Komunikaty.
Radny Piotr Stępień wystąpił z informacją od mieszkańców, że godziny otwarcia cmentarza przy
ul. Prusickiej są za krótkie. Burmistrz poinformował, że z uwagi na kradzieże ustalono godziny
otwarcia i zamknięcia cmentarza, oczywiście mogą one ulec zmianie. Ze względów bezpieczeństwa
zostaną również usunięte prowizoryczne furtki, zostaną trzy wejścia.
Radna Ewa Przysiężna poprosiła w imieniu mieszkańców Boleścina o naprawę 200 m odcinka
drogi. Nawierzchnia jest dewastowana przez ciężki sprzęt, nie ma możliwości przejścia. Burmistrz
odpowiedział, że zna problem. Droga była wiele razy utwardzana, porozmawia z firmą, której
ciężki sprzęt budowlany korzysta z tej drogi aby uczestniczyła w naprawie nawierzchni.
Ad 20
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady oznajmił, że porządek obrad został wyczerpany i słowami cyt. „zamykam
obrady sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XX sesji o godzinie 14:35.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

