P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/17
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 13 stycznia 2017 roku

Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 8 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik.
XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz stwierdził quorum na podstawie listy
obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę,
skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych. Poinformował, że sesja nadzwyczajna została
zwołana na wniosek Burmistrza, porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji wszyscy otrzymali.
Poprosił Burmistrza Gminy Trzebnica o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad: w
punkcie 7 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017
rok oraz w punkcie 12 projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu. Burmistrz wyraził zgodę na wprowadzenie zmian.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
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 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2017 i lata następne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok + autopoprawka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340
w zakresie
przebudowy skrzyżowania ulic Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu
rondo w m. Trzebnica”.
9. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały 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”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Instalacje OZE
w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu.
13. Komunikaty.
14. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Burmistrza Gminy Trzebnica. Burmistrz powitał
zebranych i wyjaśnił, że podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340
w zakresie
przebudowy skrzyżowania ulic Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w
m. Trzebnica” umożliwi zawarcie umowy z Województwem Dolnośląskim,
co pozwoli
na przebudowę w 2017 i 2018 roku skrzyżowania ulic na skrzyżowanie typu rondo. Gmina pokryje
53,13 % kosztów pozostałą część sfinansuje Województwo Dolnośląskie. Zaznaczył również, że
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Instalacje OZE w Gminie
Zawonia oraz Gminie Trzebnica” umożliwi wzięcie udziału w projekcie „Produkcja
i
dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”. Przystąpić do projektu można tylko w ramach
partnerstwa. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli skorzystać z odnawialnych źródeł energii,
projektem objęte zostaną budynki jednorodzinne. Następnie omówił projekt uchwały w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Poinformował, że jest
to możliwe gdy zbywana nieruchomość przeznaczona jest na realizację celu publicznego
realizowanego przez podmiot, dla którego jest to cel statutowy a dochody przeznaczone są w
całości na działalność statutową. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO
Sp. z o. o. spełnia te wymogi. Następnie przedstawił informację z realizacji zadań własnych gminy
między sesjami cyt.: „Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 28 grudnia 2016 roku
od tej daty podjęto zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, w celu realizacji zadania
pn. „Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy
Trzebnica”. Dodał, że ustawa zezwala na zlecenie realizacji zadania z tzw. wolnej ręki, bez przetargu.
Jednak należy spełnić wiele wymogów aby nie trzeba było zwracać uzyskanych środków.
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XXIII 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
2017 i lata następne.
Prowadzący poprosił Barbarę Krokowską o zabranie głosu. Skarbnik zaczęła omawianie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne od przedsięwzięć:
- wydatki bieżące - 1.3.1.2 – kontynuacja programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka
ludzkiego (HPV) oraz szczepień przeciwko meningokokom grupy C, pneumokokom w ramach
programu „Trzebnicka Rodzina 3+”,
- wydatki majątkowe – na prośbę Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych wydzielono
środki na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy
skrzyżowania ulic Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica”.
Zwiększono środki na zadanie 1.1.2.6 – utworzenie miejsc integracji społecznej
w Gminie
Trzebnica, budowa świetlicy Nowy Dwór. Zadanie 1.1.2.7 - utworzenie miejsc integracji społecznej
w Gminie Trzebnica, budowa świetlicy Księginice. Zadanie 1.1.2.10 – zachowanie
i
udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem.
Pytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało

się od głosu” – 0. Uchwała nr XXIV/257/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz z autopoprawką.
Barbara Krokowska wyjaśniła, że zmiany dotyczą dochodów oraz wydatków. Wydatki związane
z wydatkami majątkowymi są to te, które nie mogły zostać bezpośrednio przeniesione do budżetu na
2017 rok i nie spełniały wymogów wydatków niewygasających. Należą do nich:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Milickiej,
Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica.
- Opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi między miejscowościami Brzyków
i Szczytkowice.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami
Głuchów Górny i Boleścin.
- Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy.
- Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
- Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy.
Burmistrz dodał, że złożony został wniosek o dofinansowanie. Wojewoda Dolnośląski pozytywnie
zaopiniował projekt. Dostaniemy około 2 mln zł dofinansowania. W tym roku zostanie wybudowany
żłobek, w przyszłym przedszkole.
- Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój wraz
z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalety kontenerowej przy ul. Leśnej
w Trzebnicy. Burmistrz zaznaczył, że wpłynęło dużo postulatów od mieszkańców z prośbą
o wybudowanie toalety.
- Opracowanie dokumentacji projektowej – instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie
Trzebnica.
- Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica – budowa świetlicy Nowy Dwór.
- Projekt świetlicy w Blizocinie.
- Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego - szafy grające. Burmistrz wyjaśnił,
że jest to historia. Jedna szafa grająca zostanie umieszczona przy kręgielni, druga stoi
w
kawiarni w Gminnym Centrum Kultury.
- Junior i senior w Małuszynie – rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku, budowa placu
zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altaną. Burmistrz dodał, że jest to zadanie w ramach projektu
obywatelskiego.
- Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica – Zdrój. Radna Ewa Przysiężna zwróciła
się z prośbą o zezwolenie osobom, które nie pływają, ale przychodzą na basen z dziećmi aby mogły
wejść w stroju sportowym.
- Dostawa i montaż wyposażenia w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica – Zdrój tj. recepcji siłowni,
baru kręgielni oraz dostawy automatu do gry DART.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz
z torem do pumptracka w Trzebnicy.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały.
Barbara Krokowska wyjaśniła również, że autopoprawka dotyczy zapewnienia środków na
szczepienia w ramach programu zdrowotnego w Gminie Trzebnica. Zmienia się plan wydatków
budżetowych na 2017 r. zgodnie z tabelą nr 2.
Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr
XXIV/258/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z
autopoprawką, została podjęta.

Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy
skrzyżowania ulic Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo
w
m. Trzebnica”.
Przewodniczący poinformował, że projekt został omówiony przez Burmistrza. Radny Andrzej
Gajowy zapytał czy uległa zmianie data budowy ronda. Burmistrz odparł, że termin budowy przypada
na 2018 r. Wynika to z faktu, iż musimy czekać na przekazanie drogi do Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad. W 2018 r. powstaną dwa ronda. Więcej pytań nie było.
Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXIV/259/17
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic
Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica”, została
podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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”.
Burmistrz wyjaśnił, że musimy dodać nowe zadanie do programu aby uzyskać dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infastruktura I Środowisko 2014-2020. Przewodniczący zapytał
czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXIV/260/17 w sprawie zmiany Uchwały 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 10
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Instalacje OZE w Gminie
Zawonia oraz Gminie Trzebnica”.
Prowadzący zaznaczył, że projekt został omówiony przez Burmistrza. Pytań nie było. Głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXIV/261/17 w sprawie
przystąpienia do projektu partnerskiego „Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie
Trzebnica”, została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXIV/262/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz
Województwa Dolnośląskiego, została podjęta.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Projekt został już omówiony. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XXIV/263/17 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu, została podjęta.

Ad 13

Komunikaty.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji o podpisanie protokołów z prac Komisji,
które znajdują się w biurze Rady.
Ad 14
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 XXIV nadzwyczajnej
sesji o godzinie 15:10.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

