P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/17
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 1 września 2017 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 6 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tomasz Kowalik.
Spóźniła się radna Ewa Przysiężna.
Stan radnych w dniu sesji - 20
XXXI nadzwyczajna 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 XXXI
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską,
panie i panów radnych.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. Do porządku obrad prosił
o dopisanie w punktach 6 i 7 „wraz z autopoprawką”. Innych zmian Burmistrz
nie wnosił.
Prowadzący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi
zmianami: „za” – 19.
Prowadzący przeszedł do realizacji następującego porządku obrad:
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 wraz z autopoprawką
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017
rok wraz z autopoprawką
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Ligota.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej w obrębie miasta
Trzebnica.
10.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11.Komunikaty.
12.Zamknięcie nadzwyczajnej sesji.
1

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz przedstawił informację od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy,
która się odbyła 08 sierpnia 2017 roku i od tej daty podjęto zarządzenia
w następujących sprawach:
1. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
2. powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie,
3. powierzenia pełnienia obowiązku dyrektora Przedszkola Publicznego
nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy,
4. powołania na stanowisko dyrektora Gminnej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy,
5. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn. „ Utworzenie miejsc
Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica” Zadanie 1 „ Budowa
Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach:
6. określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom
objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. –
„ Wyprawka szkolna”
7. nabycia do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w miejscowości Taczów Mały o nr
37/2 AM-1, o powierzchni 0,0050 ha,
8. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn. „ Rozbudowa,
modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku”
9. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku,
10. zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
Pytań nie było.
(doszła radna Ewa Przysiężna , stan radnych: 20)
Ad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej 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
2017 i lata następne wraz
z autopoprawką.
Skarbnik rozpoczęła omawianie projektu uchwały wraz z autopoprawką od
„Wykazu przedsięwzięć”. Powiedziała, że nastąpiło klika zmian i są one
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związane ze zmianami nazw. Zmiany nastąpiły w pozycjach: 1.2.2, 1.2.3; 1.2.7
oraz w poz. 1.2.2.8 i 1.2.2.9. Zmiany wielkości nastąpiły w zadaniach:
Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Trzebnica tj. Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa
w Kuźniczysku. Zmiany ujęte w autopoprawce: budowa hali przy Szkole
Podstawowej nr 2 i dotyczy to wielkości na lata 2018-2020. I to jest wszystko.
(wyszedł radny Sikora, stan radnych – 19)
W załączniku nr 1 dokonano zmian dla dochodów i wydatków roku 2017 oraz
dokonano weryfikacji podatku od nieruchomości i od osób prawnych. Te
zmiany skutkują tym, że uległy zwiększeniu wysokości dochodów ogółem
oraz wydatki bieżące.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” –
19. Uchwała Nr XXXI/338/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2017 i lata następne wraz
z autopoprawką została podjęta.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2017 rok wraz z autopoprawką.
(wrócił radny Sikora, stan radnych – 20)
Skarbnik powiedziała, że w projekcie uchwały zaproponowane zmiany dotyczą
wielkości dochodów osiągniętych i chodzi o „Drogi publiczne gminne”.
Zwiększenie nastąpiło również w „Gospodarce gruntami i nieruchomościami”
na zakup usług pozostałych. Dokonano zwiększenia dotacji dla Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w ramach Funduszu sołeckiego. W wydatkach
majątkowych w poz. 35 i 36 zmieniono nazwy zadań. Dokonano przesunięcia
środków w poz. 76 – Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.
Wprowadzono nowe zadanie: projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw
w Kuźniczysku. W autopoprawce dokonano przesunięć środków zmniejszając
środki na: usługi gminne i na obronę narodową. Reszta przesunięć dotyczy
zadań inwestycyjnych: zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy; termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej
znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica, dostawa i montaż pływających
fontann wraz z budową przyłącza energetycznego; modernizacja świetlicy w
Biedaszkowie Wielkim; przebudowa budynku ratusza na potrzeby Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy. Dokonano również zmian nazw
zadań inwestycyjnych dotyczy to świetlicy w Kuźniczysku. Wprowadzono
środki na inwestycje pod nazwą: „Aktywna tablica” i „ Nagłośnienie strefy
rekreacyjnej”.
Radna Trela zapytała gdzie będą tablice aktywne.
Burmistrz odparł, że tablice będą we wszystkich szkołach.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 20. Uchwała Nr XXXI/339/17 w sprawie zmian
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w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz z autopoprawką, została
podjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Podjęcie uchwała w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Ligota.
Prowadzący poinformował, że zaproponowana nazwa drogi w Ligocie brzmi
ulica Iglasta.
Następnie poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20.
Uchwała Nr XXXI/340/17 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Ligota, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej w obrębie
miasta Trzebnica.
Przewodniczący Rady oznajmił, że zmienia się nazwę z ulica 9-go Maja na ulica
Drukarska.
W wyniku głosowania: „za” – 20, Uchwała Nr XXXI/341/17 w sprawie
zmiany nazwy drogi gminnej w obrębie miasta Trzebnica, została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
Burmistrz wyjaśnił, że aby wprowadzić strefę płatnego parkowania na ul.
Witosa, na styku z Pl. Piłsudskiego konieczne jest zaliczenie Pl. Piłsudskiego do
kategorii dróg gminnych. Obecnie jest to droga wewnętrzna.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20.
Uchwała Nr XXXI/342/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad. 12. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami: cyt. „ zamykam obrady XXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia o godzinie 14:41.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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