PROTOKÓŁ Nr XXXV/17
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 23 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy,
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Edward Sikora.
Stan radnych w dniu sesji – 19.

XXXV 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 XXXV sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej
otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, Skarbnik Barbarę
Krokowską, panie i panów radnych, media. Poinformował, że do porządku obrad
wprowadzone zostaną następujące zmiany: w punkcie 6 autopoprawka do projektu uchwały
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata
następne, w punkcie 7 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2017, w punkcie 8 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w punkcie
9 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne, w punkcie 10 autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018, w punkcie 25 projekt
uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
komunalnej na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica - Ergo Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, w punkcie 26 projekt uchwały w sprawie przyjęcia
"Gminnego programu wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz
w podeszłym wieku na lata 2018-2022", w punkcie 27 projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej,
J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. RoweckiegoGrota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
Uwag do porządku nie było.
Przewodniczący poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie: „za” – 19. Rada
jednogłośnie przyjęła niżej podany porządek spotkania:
1. Otwarcie XXXV 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 2017 i lata wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego wraz z autopoprawką.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej;
c. odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
d. przedstawienie
stanowiska
Burmistrza
do
wniosków
zawartych
w opiniach Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
e. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały;
f. dyskusja nad projektem budżetu;
g. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
h. głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków;
i. głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy
Trzebnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
Biedaszków Wielki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Kobylice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 maja,
1 maja, Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz
części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Trzebnicy na 2018 rok.
20. 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji niepublicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, prowadzonej na terenie Gminy Trzebnica w wysokości
wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/138/12 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów jednostek budżetowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017– 2021.
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości komunalnej na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Trzebnica - Ergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania
osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz w podeszłym wieku na lata
2018-2022".
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej,
gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych
Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
28. Komunikaty.
29. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej.
Ad 4
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
Burmistrz przedstawił następującą informację cyt.:
„Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 27 listopada 2017 roku i od tej daty
podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
2. 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 2018 roku”.
3. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania
pn:„ Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy oraz wyposażenia
pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica”.
4. Zmiany Zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dzierżawy terenu pod
rezerwację stoiska na miejskim placu targowym.
5. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „

Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy oraz wyposażenia pracowni
przedmiotowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie III komputery”.
6. W sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej działka nr 35/54 o pow. 0,1113 ha AM – 38.
7. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania
pn:„ Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa i z Trzebnicy do
Sulisławic”.
Pytań nie było.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi
do protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł
do głosowania: „ za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Protokół został
przyjęty jednogłośnie.
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poprosił Barbarę Krokowską o omówienie autopoprawki do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017. Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą
wielkości, które zostały wprowadzone do budżetu na rok 2017, należało je wprowadzić aby
się zgadzały z budżetem tj. z załącznikiem nr 1. Pytań nie było. Prowadzący poddał ww.
projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” - 0. Uchwała nr XXXV/385/17 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.
Prowadzący oddał głos Skarbnik. Barbara Krokowska wyjaśniła, że autopoprawką do budżetu
na 2017 r. wprowadzono zmiany z otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych oraz
dokonano przesunięcia środków między paragrafami na realizację zadań własnych
dofinansowanych ze środków unijnych. Zmniejszono środki na zadania inwestycyjne –
modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń do nauki Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy na
potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1. Pytań nie było. Głosowanie ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXXV/386/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z autopoprawką, została podjęta.

Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego wraz z autopoprawką.
Przewodniczący oddał głos Barbarze Krokowskiej, która omówiła autopoprawkę. Pytań nie
było. Następnie poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” –
19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/387/17 w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz
z autopoprawką, została podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący udzielił głosu pani Skarbnik. Barbara Krokowska wyjaśniła, że zmiany
dotyczą pozycji od 12.4 do 12.6 i są związane z wielkością środków niezbędnych do realizacji
zadań własnych związanych z dotacją ze środków unijnych. Pytań brak. Prowadzący poddał
ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/388/17 w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz
z autopoprawką, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas prac komisji.
Następnie poprosił panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu nt. projektu budżetu na 2018 rok.
Barbara Krokowska poinformowała, że projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa
uchwałą nr V/311/2017 Składu Orzekającego z dnia 15 grudnia 2017 r. wydała pozytywną
opinię z uwagami o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na 2018
rok.
Przewodniczący udzielił głosu przewodniczącemu Komisji ds. 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 2018 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.
Następnie poprosił panią Skarbnik o omówienie autopoprawki. Barbara Krokowska
przedstawiła zmiany: paragraf 3 otrzymuje brzmienie “Różnica między dochodami
a wydatkami stanowi deficit budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty
środkami z tytułu emisji obligacji”, w paragrafie 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie ”Ustala się
plan przychodów budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Wprowadzono
zmiany w poszczególnych tabelach, wprowadzono wielkości związane z wkładem własnym
inwestycji związanych ze środkami unijnymi, dokonano przesunięcia środków między
paragrafami zgodnie z wnioskiem z ZAPO. Dokonano korekty w załączniku nr 1.
Przewodniczący dodał, że projekt budżetu na 2018 rok był omawiany, uzyskał pozytywną
opinię, zapytał czy sa pytania. Pytań nie było. Następnie poddał pod głosowanie
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok: „za” –
19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Autopoprawka została przyjęta.
Prowadzący zapytał czy są dodatkowe wnioski do budżetu Gminy Trzebnica na 2018 r.
Wniosków nie było. Następnie przeprowadził ostateczne głosowanie nad projektem uchwały
wraz z autopoprawką: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXXV/389/17 w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką, została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas prac komisji, uzyskał
pozytywną opinię. Zapytał czy są dodatkowe pytania. Pytań nie było. Następnie poddał ww.
projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała
nr XXXV/390/17 w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków Gminy Trzebnica, została podjęta.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Biedaszków
Wielki.
Nazwa ulicy: Akacjowa. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/391/17 w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w obrębie Biedaszków Wielki, została podjęta.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Kobylice.

Nazwa ulicy: Makowa. Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/392/17 w sprawie
nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Kobylice, została podjęta.
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany, zapytał czy są pytania. Pytań
nie było. Następnie poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/393/17 w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, została podjęta.
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany, zapytał czy są pytania. Pytań
nie było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXXV/394/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich
pobierania, została podjęta.
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 maja, 1 maja,
Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały był omawiany, zapytał czy są dodatkowe
pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XXXV/395/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 maja,
1 maja, Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy, została podjęta.
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Szczytkowice.
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/396/17
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Szczytkowice, została podjęta.

Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części
działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany, zapytał czy są pytania. Pytań
nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/397/17 w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla
działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów,
została podjęta.
Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
na 2018 rok.
Pzewodniczący dodał, że projekt uchwały był omawiany, zapytał czy są pytania. Pytań nie
było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu”
– 0. Uchwała nr XXXV/398/17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Trzebnicy na 2018 rok, została podjęta.
Ad 20
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.
Prowadzący zapytał czy są dodatkowe pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/399/17 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.
Ad 21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, prowadzonej na terenie Gminy Trzebnica w wysokości wyższej niż
określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Przewodniczący zapytał czy są dodatkowe pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł
do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXXV/400/17 w sprawie udzielenia dotacji niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, prowadzonej na terenie Gminy Trzebnica w wysokości wyższej niż
określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, została podjęta.
Ad 22
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
Prowadzący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za”

– 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/401/17 w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Trzebnica, została podjęta.
Ad 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek
budżetowych.
Przewodniczący zapytał czy są dodatkowe pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/402/17 w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, została podjęta.
Ad 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Trzebnica na lata 2017– 2021.
Prowadzący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za”
– 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/403/17 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na
lata 2017– 2021, została podjęta.
Ad 25
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości komunalnej na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica Ergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prowadzący poinformował, że jest to uchwała porządkująca, zapytał czy są pytania. Pytań nie
było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXXV/404/17 w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości komunalnej na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Trzebnica - Ergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została podjęta.
Ad 26
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania osób
niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz w podeszłym wieku na lata 2018-2022".
Prowadzący poprosił Burmistrza Gminy Trzebnica o zabranie głosu. Marek Długozima
wyjaśnił, że aby można było inicjować działania opiekuńcze na rzecz osób starszych oraz
niepełnosrawnych uchwała musi zostać podjęta. Cele programu realizowane są poprzez nowe
zadania między innymi windy, podjazdy. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXV/405/17
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania osób niepełnosprawnych,
niesamodzielnych oraz w podeszłym wieku na lata 2018-2022", została podjęta.

Ad 27
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej,
3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego,
gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
Prowadzący ponownie oddał głos Markowi Długozimie. Burmistrz wyjaśnił, że uchwała jest
wynikiem wniosku mieszkańców, zmiana dotyczy poszerzenia drogi. Pytań nie było.
Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XXXV/406/17 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej,
gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów,
Łąkowej i Wrocławskiej, została podjęta.
Ad 28
Komunikaty.
Prowadzący zaprosił w imieniu Burmistrza oraz swoim radnych Rady Miejskiej w Trzebnicy
na spotkanie opłatkowe do restauracji „Palermo” oraz życzył zebranym Wszystkiego Dobrego
w Nowym Roku.
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 XXXV sesji
o godzinie 14:40.
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