P R O T O K Ó Ł Nr XXII/16
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 listopada 2016 roku
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 21 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik,
XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz stwierdził quorum na podstawie
listy obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXII sesji Rady Miejskiej w
Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie zebranych. Poprosił o
wprowadzenie do porządku obrad dwóch autopoprawek: w punkcie 6 autopoprawka do
projektu uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, punkt 7
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok oraz dwóch projektów: punkt 8 projekt uchwały
w sprawie wyrażenia
zgody na wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego,
punkt 9 projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Trzebnicy.
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 XXII/219/16 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały nr XXII/220/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały nr XXII/221/16 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w
Trzebnicy pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego.
9. Podjęcie uchwały nr XXII/222/16 w sprawie określenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Trzebnicy.
10. Podjęcie uchwały nr XXII/223/16 w sprawie zmiany uchwały nr XI/122/15 Rady
Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku
od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały nr XXII/224/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały nr XXII/225/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w
obrębie wsi Biedaszków Wielki.
13. Podjęcie uchwały nr XXII/226/16 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
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wsi Skarszyn.
14. Podjęcie uchwały nr XXII/227/16 w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego
szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
15. Podjęcie uchwały nr XXII/228/16 w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego
szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica
na lata 2017-2019 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
16. Podjęcie uchwały nr XXII/229/16 w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej ul.
Siostry Hilgi Brzoski – działka 26, 104, 2 AM-4, dz. Nr 8,7, 13/4, 25/15, 17/6, 23/1,
17/4, 22/2 AM-3 w Trzebnicy.
17. Podjęcie uchwały nr XXII/230/16 w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi gminnej
publicznej odcinków drogi krajowej nr 15: ul. Prusickiej – działki nr 85
AM-5 i 245/3 AM-7 oraz ul. Milickiej – działki nr 24/2 AM-8 i 29 AM-3
w Trzebnicy.
18. Podjęcie uchwały nr XXII/231/16 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
19. Podjęcie uchwały nr XXII/232/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Obornickiej,
Spokojnej,
Przemysłowej,
Ogrodowej,
Mostowej
i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica.
20. Podjęcie uchwały nr XXII/233/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s.
Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy.
21. Podjęcie uchwały nr XXII/234/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Skarszyn.
22. Podjęcie uchwały nr XXII/235/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
23. Podjęcie uchwały nr XXII/236/16 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych przez rodziny wielodzietne.
24. Podjęcie uchwały nr XXII/237/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady
Miejskiej
w Trzebnicy dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Trzebnica.
25. Podjęcie uchwały nr XXII/238/16 w sprawie ustanowienia stanowiska
dokumentacyjnego
„ Lessy Winnej Góry”.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Wolne wnioski.
28. Komunikaty.
29. Zamknięcie XXII sesji Rady Miejskiej.
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 9 listopada 2016 roku i od tej daty
podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. Projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rok.
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2. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata
następne.
3. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.
4. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
5. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania
pn.:” Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie
gminy Trzebnica w 2017 roku”.
6. Ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko innych niż niebezpieczne i obojętne
z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
zlokalizowane na północ od miejscowości Marcinowo.
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł do głosowania: „
za” – 20 , „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.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany przez komisję, następnie poprosił o
zabranie głosu panią Barbarę Krokowską. Skarbnik poinformowała, iż autopoprawka wynika
ze zmian
do uchwały budżetowej, dotyczy dochodów ogółem. Zmieniają się
wydatki bieżące i majątkowe. Pozycja 1.1.3 w załączniku do autopoprawki zmiana wynika z
roozbudowy i przebudowy wraz
z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego
Centrum Kultury i Sportu – zwrot podatku VAT dla tej jednostki. Pytań nie było. Głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/219/16 w sprawie
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata
następne wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok wraz z
autopoprawką.
Skarbnik wyjaśniła, iż dotarła do gminy informacja o otrzymaniu dotacji celowych, należało
je wprowadzić do dochodów. Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, nowe zadania:
zakup oprogramowania na potrzeby Centralizacji VAT, zakup komputerów do Szkoły
Podstawowej nr 3
w Trzebnicy, urządzenie stref wypoczynku, sportu, i edukacji w
Nowym Dworze. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXII/220/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016
rok wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Trzebnicy pomnika
upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego.
Burmistrz Gminy Trzebnica poinformował, że podjęta została decyzja aby upamiętnić
śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, jednak zgodnie z obowiązującą ustawą Rada Miejska
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jest zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie wznoszenia pomników. Radny Andrzej
Gajowy zadał pytanie jaki napis będzie widniał na pomniku. Burmistrz wyjaśnił, że podczas
podejmowania decyzji Ryszard Kukliński miał stopień pułkownika. W związku z powyższym
na pomniku będzie widniał napis ze stopniem pułkownika natomiast na tablicy pamiątkowej
będzie umieszczony napis
ze stopniem generała. Radna Ewa Przysiężna zapytała, w
którym miejscu wzniesiony zostanie pomnik. Burmistrz wyjaśnił, iż znajdować się będzie na
skwerze przy ul. 1-go Maja, następnie zaprosił zebranych do uczestnictwa w uroczystym
odsłonięciu pierwszego na Dolnym Śląsku pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego,
które odbędzie się 12.12.2016 r.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/221/16 w sprawie wyrażenia zgody na
wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego, została
podjęta.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Trzebnicy.
Burmistrz poinformował radnych, że od 1.01.2017 roku zacznie funkcjonować Dzienny Dom
"Senior-WIGOR" przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy. Zaznaczył, że osoby, których sytuacja
materialna jest trudna nie poniosą opłat za korzystanie z usług Dziennego Domu „SeniorWIGOR”. Przypomniał również, że udało się uzyskać dofinansowanie od Wojewody
Dolnośląskiego
na przystosowanie pomieszczeń. Radna Ewa Przysiężna zapytała
czy osoby wymagające nadzoru będą mogły korzystać z usług Domu „Senior-WIGOR”.
Burmistrz odpowiedział, że lekkie przypadki jak najbardziej. Radny Marek Koliński zadał
pytanie czy w budynku jest winda. Burmistrz wyjaśnił, że nie ma, ale zostanie zainstalowana
platforma. Poinformował również,
że liczba miejsc jest ograniczona. Prowadzący
poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXII/222/16 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Trzebnicy, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji,
zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/223/16
w sprawie zmiany uchwały nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały był omawiany podczas pracy komisji, zapytał
czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania ww. projektu : „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/224/16 w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, została podjęta.
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Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Biedaszków
Wielki.
Nazwa ulicy Pogodna. Projekt uchwały również był omawiany podczas pracy komisji. Pytań
nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXII/225/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Biedaszków
Wielki, została podjęta.

Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Skarszyn.
Nazwa ulicy Orzechowa. Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez komisję. Pytań brak. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/226/16 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej
w obrębie wsi Skarszyn, została podjęta.

Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko
meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019
w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. Pytań brak. Głosownie ww. projektu uchwały:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/227/16 w sprawie
przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu
„Trzebnicka Rodzina 3+”, została podjęta.
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko
pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach
programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/228/16 w sprawie przyjęcia
Programu profilaktycznego szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina
3+”, została podjęta.
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Siostry Hilgi Brzoski –
działka 26, 104, 2 AM-4, dz. Nr 8,7, 13/4, 25/15, 17/6, 23/1, 17/4, 22/2 AM-3 w Trzebnicy.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez komisję. Pytań nie
było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu”
– 0. Uchwała nr XXII/229/16 w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Siostry
Hilgi Brzoski – działka 26, 104, 2 AM-4, dz. Nr 8,7, 13/4, 25/15, 17/6, 23/1, 17/4, 22/2 AM3 w Trzebnicy, została podjęta.
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej odcinków drogi
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krajowej nr 15: ul. Prusickiej – działki nr 85 AM-5 i 245/3 AM-7 oraz ul. Milickiej – działki nr
24/2 AM-8 i 29 AM-3 w Trzebnicy.
Prowadzący powiedział, iż projekt był omawiany przez komisję. Pytań brak. Przewodniczący
poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXII/230/16 w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi gminnej
publicznej odcinków drogi krajowej nr 15: ul. Prusickiej – działki nr 85 AM-5 i 245/3
AM-7 oraz
ul. Milickiej – działki nr 24/2 AM-8 i 29 AM-3 w Trzebnicy, została
podjęta.
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. Pytań brak. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/231/16 w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017”, została podjęta.
Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej,
Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31
obręb Trzebnica.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. Pytań brak. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/232/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów
w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej,
Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica, została
podjęta.
Ad 20
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej,
Prusickiej, Roosevelta
w Trzebnicy.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały 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. Uchwała nr XXII/233/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w
rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy, została
podjęta.
Ad 21
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Skarszyn.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany przez komisję. Pytań nie było.
Przzewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/234/16 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skarszyn, została podjęta.
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Ad 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji. Pytań brak. Głosowanie ww.
projektu : „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/235/16
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została podjęta.
Ad 23
Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny
wielodzietne.
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. Uchwała nr XXII/236/16 w sprawie częściowego
zwolnienia
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne, została podjęta.

Ad 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy dnia 30
marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
gminy Trzebnica.
Projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji. Pytań brak. Prowadzący przeszedł
do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr
XXII/237/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy dnia 30
marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na obszarze gminy Trzebnica, została podjęta.
Ad 25
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „ Lessy Winnej
Góry”.
Prowadzący zaznaczył, iż projekt był omawiany podczas pracy komisji. Pytań nie było.
Następnie poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XXII/238/16 w sprawie ustanowienia stanowiska
dokumentacyjnego „ Lessy Winnej Góry”, została podjęta.
Ad 26
Interpelacje i zapytania.
Brak.
Ad 27
Wolne wnioski.
Brak.
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Ad 28
Komunikaty.
Brak.
Ad 29
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami cyt.
„zamykam obrady sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XXII sesji o godzinie
15.15.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska
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