P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2016 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 19 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecny: Tomasz Kowalik
Stan radnych w dniu sesji - 20.
XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 12:40.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie stwierdził
quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXIII sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka
Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych, przedstawicieli
lokalnych mediów.
Przewodniczący poinformował, że porządek wraz z zawiadomieniem radni
otrzymali. W związku z tym, że jest koniec roku to porządkowany jest budżet i tak
poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:
Do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne - dopisać wraz z
autopoprawką.
Do punktu 7 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok - dopisać wraz z autopoprawką.
W punkcie 8 nowy projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji
udzielanych niepublicznym: przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez
osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Trzebnica .
W punkcie 9 nowy projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do
zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych na rzecz
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W punkcie 10 nowy projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w
Trzebnicy jednostkom organizacyjnym Gminy Trzebnica zaliczonym do sektora
finansów publicznych .
W punkcie 11 nowy projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu
jednostce organizacyjnej Gminy Trzebnica – Zespołowi Administracyjnemu
Placówek Oświatowych w Trzebnicy .
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Do punktu 12 . Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego – dopisać wraz z autopoprawką.
Do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne - dopisać wraz
z autopoprawką.
Do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rokdopisać wraz z autopoprawką
W punkcie 15 - nastąpiła wymiana projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części
B).
Pytań nie było.
Porządek został przyjęty głosami: „za” - 20. Przyjęto następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie XXIII 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 Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne - wraz z autopoprawką
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok
wraz z autopoprawką
8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym: przedszkolom,
szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym formom wychowania
przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy
Trzebnica .
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zastosowania bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości komunalnych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Trzebnica – Ergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół
Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom
organizacyjnym Gminy Trzebnica zaliczonym do sektora finansów publicznych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy
Trzebnica – Zespołowi Administracyjnemu Placówek Oświatowych
w Trzebnicy .
12.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego - wraz z autopoprawką
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką
14.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rok- wraz z
autopoprawką
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
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2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej;
3) odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały;
6) dyskusja nad projektem budżetu;
7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
8) głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków;
9) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B).
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18
w Gminie Trzebnica na lata 2017 – 2019.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica oraz
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym ustalony wymiar bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Trzebnicy na 2017 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. rolnictwa na 2017 rok.
21.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji oświaty, kultury, sportu,
turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2017.
22.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu,
porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia.
23.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego na rok 2017.
24.Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.
25.Komunikaty.
26.Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz przedstawił informacje od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy,
która odbyła się odbyła się 30 listopada 2016 roku ; cyt. „podjęto zarządzenia:
1. Przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe.
2. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.
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3. Rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych
w obrębie m. Będkowo”.
Radni nie mieli pytań.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXII sesji Rady Miejskiej był
wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie przeprowadził
głosowanie: „za” – 20. 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 i autopoprawka były omówione podczas
Komisji i uzyskały pozytywną opinię. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką: „za” - 20. Uchwała XXIII/239/16 w sprawie zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata
następne - wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016
rok wraz z autopoprawką
Prowadzący poinformował, że projekt i autopoprawka były omówione podczas
Komisji i uzyskały pozytywną opinię. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką: „za” - 20. Uchwała XXIII/240/16 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2016 rok wraz z autopoprawką, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym:
przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym formom
wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na
terenie Gminy Trzebnica .
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 20. Uchwała
XXIII/241/16 w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym: przedszkolom,
szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym formom wychowania
przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy
Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zastosowania bonifikaty od
ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych na rzecz Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Prowadzący poinformował, że projekt były omówiony podczas Komisji i został
pozytywnie zaopiniowany.
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Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 20.
Uchwała XXIII/242/16 w sprawie upoważnienia do zastosowania bonifikaty od
ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych na rzecz Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół
Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom organizacyjnym
Gminy Trzebnica zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Burmistrz wyjaśnił, że nowelizacją z dnia 25 czerwca 2015 r. ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzono w art. 10a pkt 1 regulację,
zgodnie z którą
ograny stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora
finansów publicznych, mogą postanowić o zorganizowaniu wspólnej obsługi
organizacyjnej, administracyjnej i finansowo - księgowej.
Rada Gminy na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym określa w drodze uchwały w odniesieniu do jednostek
obsługiwanych: jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków
powierzonych jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi.
W celu zapobieżenia powstawaniu wątpliwości co do zakresu kompetencji
przekazywanych jednostkom obsługującym – ustawowo zastrzeżono, że zakres
wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek
obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania
zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego. Do
wspólnego prowadzenia przez jednostkę obsługującą mogą być przekazane
obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
Zdecydowali, że na razie zostaną przy tej samej nazwie. W strukturze nic się nie
zmienia i oczywiście konsekwencją jest przejęcie też statutu.
Radna Przysiężna zapytała czy oprócz szkół w tej strukturze przewiduje się też
MOPS.
Burmistrz odparł, że nie będzie MOPS-u w tej strukturze. Po roku funkcjonowania
przyjrzą się jak to będzie wyglądało w kraju.
Przewodniczący dodał, że w § 2 są wymienione jednostki, które wchodzą w skład
ZAPO.
Więcej pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 20. Uchwała
uchwały XXIII/243/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół
Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom
organizacyjnym Gminy Trzebnica zaliczonym do sektora finansów
publicznych, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej
Gminy Trzebnica – Zespołowi Administracyjnemu Placówek Oświatowych
w Trzebnicy .
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Przewodniczący powiedział, że analogicznie dotyczy to tego samego i poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 20. Uchwała XXIII/244/16 w sprawie
nadania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy Trzebnica – Zespołowi
Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Trzebnicy, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego - wraz z autopoprawką.
Prowadzący udzielił głosu Pani skarbnik.
Skarbnik wyjaśniła, że tak jak wspominała na Komisjach wszystkie wydatki nie
wygasające muszą spełniać wymogi Ustawy o Finansach Publicznych. Listę
dodatkowych zadań otrzymała i zamieszczona ona została w autopoprawce:
- budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Trzebnica;
- polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D; tj. przebudowa
drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice- Komorowo-Biedaszków
Mały – Etap II Przebudowa odcinka drogi;
- rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy oraz utworzenie galerii wystawienniczej
w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
- utworzenia miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica – opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn;
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej
w miejscowości Brzezie.
Prowadzący podziękował i zapytał, czy są pytania.
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 20. Uchwała
XXIII/245/16 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego - wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt i autopoprawka były omówione podczas
Komisji i uzyskały pozytywną opinię. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” - 20. Uchwała
XXIII/246/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką, została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rok- wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący przypomniał, że uchwalenie budżetu poprzedza procedura, którą
teraz przeprowadzi. Projekt uchwały radni otrzymali w stosownym terminie.
Następnie poprosił skarbnik, aby odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu nt. projektu budżetu na 2017 rok.
Skarbnik Barbra Krokowska poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na rok
2017 został przedłożony RIO do zaopiniowania. RIO przesłała pozytywną opinię
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o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rok. Uchwała Nr
V/224/2016 Składu orzekającego w całości jest zamieszczona na stronie BIP
Urzędu Miejskiego i można się z nią zapoznać.
Przewodniczący udzielił głosu przewodniczącemu Komisji budżetu i rozwoju
gospodarczego Janowi Zielonce.
Przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego cyt.: „ Na podstawie § 7 ust. 4 uchwały Nr XLIV/440/10 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu
pracy nad projektem uchwały budżetowej, po zapoznaniu się z pozytywnymi
opiniami o projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rok
przedłożonych przez następujące komisje Rady Miejskiej:
- Komisji ds. rolnictwa
- Komisji ds. gospodarki komunalnej ochrony środowiska
- Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia
- Komisji ds. . oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży
i współpracy międzynarodowej.
Komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała
projekt wyżej wymienionej uchwały”.
Prowadzący zapytał Burmistrza czy ma uwagi.
Burmistrz odparł, że nie ma.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do autopoprawki.
Radni nie mieli pytań ani uwag do autopoprawki.
Prowadzący zapytał czy są uwagi do projektu budżetu. Przypomniał, że całość była
szeroko omawiana podczas Komisji i wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt.
Uwag ani pytań nie było.
Przewodniczący poddał autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2017 pod
głosowanie: „za” – 20. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Wniosków nie zgłoszono.
Prowadzący przeprowadził ostateczne głosowanie nad projektem uchwały wraz
z autopoprawką: „za” - 20. Uchwała XXIII/247/16 w sprawie budżetu Gminy
Trzebnica na 2017 rok- wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B).
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany podczas Komisji i uzyskał
pozytywna opinię.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” -20, Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/248/16
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B), jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice.
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Przewodniczący powiedział, że ten projekt również był omawiany podczas Komisji
i został pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli uwag ani pytań.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20. Uchwała Nr
XXIII/249/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w
Gminie Trzebnica na lata 2017 – 2019.
Prowadzący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt
uchwały. Zapytał, czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20.
Uchwała Nr XXIII/250/16 w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w
zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,
11, 16, 18 w Gminie Trzebnica na lata 2017 – 2019, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica
oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym ustalony wymiar bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki.
Przewodniczący powiedział, że ten projekt był omawiany podczas Komisji i został
pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20. Uchwała Nr
XXIII/251/16 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica oraz
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym ustalony wymiar bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2017 rok.
Prowadzący udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Radny Andrzej Łoposzko przeczytał plan pracy Komisji na rok 2017 cyt. „Na
podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 2 Uchwały Nr VI/102/03
Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Trzebnica - Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok:
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I. Kwartał
- sprawozdanie Komisji z działalności za 2016 rok;
- przeprowadzenie kontroli pn.: „Budowa placu zabaw w Brochocinie".
II. Kwartał
- przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
III. Kwartał
- przeprowadzenie kontroli pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej budowa placu dla psów".
IV. Kwartał
- sporządzenie planu pracy kontroli na 2018 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20.
Uchwała Nr XXIII/252/16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2017 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. rolnictwa na 2017
rok.
Prowadzący zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” - 20, Uchwała Nr XXIII/253/16 w sprawie planu
pracy Komisji ds. rolnictwa na 2017 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji oświaty, kultury, sportu,
turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2017.
Pytań nie było do projektu uchwały. Przewodniczący przeprowadził głosowanie:
„ za” - 20. Uchwała Nr XXIII/254/16 w sprawie planu pracy Komisji oświaty,
kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej
na rok 2017, została podjęta jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich,
samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia.
Prowadzący zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” - 20, Uchwała Nr XXIII/255/16 w sprawie planu
pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia, została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego na rok 2017.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 20,
Uchwała XXIII/256/16 w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego na rok 2017, została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.
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Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło 20 oświadczeń majątkowych.
Jego oświadczenie zostało przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Jedno
oświadczenie wpłynęło po terminie. Zainteresowani radni otrzymali z Urzędu
Skarbowego szczegółową analizę swoich oświadczeń i złożyli korekty.
Ad.25. Komunikaty.
Prowadzący poprosił przewodniczącego Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego do przedstawienia sprawozdania z pracy Komisji za rok 2016.
Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie cyt; „W 2016 roku odbyło się
7 posiedzeń Komisji, w czasie których opiniowane były projekty uchwał związanych
z Budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy oraz omawiane sprawy
bieżące i różne w zakresie problematyki i działań Komisji. Złożony plan pracy
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego we wszystkich kwartałach 2016 roku
został zrealizowany”.
Więcej komunikatów nie było.
Ad.26. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący życzył wszystkim szczęśliwego i spokojnego 2017 roku . Następnie
przypomniał o Biegu Sylwestrowym, po czym stwierdził, że porządek obrad sesji
został wyczerpany i słowami „ zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia o godzinie 13:20.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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