P R O T O K Ó Ł Nr XL/18
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 10 maja 2018 roku
Załączniki do protokołu:
 1 - lista obecności radnych
 od nr 2 do nr 18 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tomasz Kowalik, Janina Polak, Piotr Stępień, Jan Zielonka.
Stan radnych w dniu sesji - 17
XL sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 13:00. Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie stwierdził quorum, po czym
słowami cyt. „otwieram obrady XL sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej
otwarcia. Powitał bardzo serdecznie , skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów
radnych i naczelnik Wydziału architektury Joannę Bębenek. Poinformował, że Pan
Burmistrz Marek Długozima troszeczkę się spóźni. Następnie powiedział, że radni
wraz z zawiadomieniem otrzymali porządek obrad sesji do którego dziś dostali
autopoprawki do punktu 6 i 7 porządku obrad oraz autopoprawki do punktów 11,
12, 13, 14, 15, 16 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica,
uzupełnione o nazwiska, po obradach Kapituły. Dwa dodatkowe projekty uchwał
zaproponował wpisać po punkcie 19:
Pkt. 20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIX/445/18 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części
działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2,
części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Pkt.21. Podjęcie uchwały uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5
AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1,
28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Następnie poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad: „za” – 17. Radni
jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, który 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.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne + autopoprawka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok
+ autopoprawka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica.
10. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebnicy
i nadania jemu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica"- plus autopoprawka (dla Księdza Dziekana Jerzego Olszówki
SDS)
12. Podjęcie uchwały Nr XL/452/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla
Gminy Trzebnica" - plus autopoprawka (dla S. Olimpii Teresy Konopki
SMCB)
13. Podjęcie uchwały Nr XL/453/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla
Gminy Trzebnica"- plus autopoprawka (dla Pani Elżbiety Jagiełło)
14. Podjęcie uchwały Nr XL/454/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla
Gminy Trzebnica"- plus autopoprawka ( dla Pani Jadwigi Jezioro-Swędzioł)
15. Podjęcie uchwały Nr XL/455/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla
Gminy Trzebnica"- plus autopoprawka (dla Pani Danuty Kamińskiej)
16. Podjęcie uchwały Nr XL/456/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla
Gminy Trzebnica"- plus autopoprawka (dla Śp. Pana Jana Edwarda
Moskwy)
17. Podjęcie uchwały Nr XL/457/18 uchylającej uchwałę Nr XXVIII/296/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Świątniki.
18. Podjęcie uchwały Nr XL/458/18
w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego,
Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej,
M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
19. Podjęcie uchwały Nr XL/459/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebnica w rejonie Winnej Góry w mieście Trzebnica.
20. Podjęcie uchwały Nr XL/460/18 uchylającej uchwałę Nr XXXIX/445/18 Rady
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Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274,
286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały
oraz dla działek nr 17, 18/2 części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi
Ujeździec Wielki.
21. Podjęcie uchwały Nr XL/461/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5,
części działki nr 286/5 obręb wsi Ujeździec mały oraz dla działek nr 17, 18/2,
części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
22. Podjęcie uchwały Nr XL/462/18 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Taczów Wielki.
23. Podjęcie uchwały Nr XL/463/18 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Raszów.
24. Interpelacje i zapytania.
25. Wolne wnioski.
26. Komunikaty.
27. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Przewodniczący Rady, w imieniu Burmistrza,
odczytał sprawozdanie
z realizacji zadań własnych gminy między sesjami cyt. „Ostatnia Sesja Rady
Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 24 kwietnia 2018 roku i od tej daty podjęto
zarządzenia w następujących sprawach:
1. W sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Trzebnicy przy ul. Porzeczkowej , działka nr 35/22
o pow. 0,1206 ha AM-38.
2. W sprawie zbycia na własność, w formie przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości komunalnej położonej
w miejscowości Blizocin nr działki 7/2 o pow. 0,0900 ha AM-1.
3. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok.
4. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: Dostawa wyposażenia
w ramach realizacji inwestycji: „Budowa żłobka wraz
z przedszkolem w Trzebnicy”.
Radni nie mieli pytań.
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” – 17. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne + autopoprawka.
Prowadzący powiedział, że projekt wraz z autopoprawką był omawiany podczas
Komisji. Poprosił skarbnik o zabranie głosu.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że zmiany w WPF-ie wynikają
z uwzględnienia zmian w budżecie i dotyczą limitów roku 2018 i chodzi tu
o zadania jak: budowa żłobka – przesunięto kwoty z wydatków niewygasających ,
modernizacja i budowa szkoły w Kuźniczysku – przesunięto środki z wydatków
niewygasających; strefa płatnego parkowania - przesunięto środki z wydatków
niewygasających; nowe zadanie - budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul.
Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy. Zmiany w załączniku nr 1 są wynikiem
zmian w budżecie roku 2018. Należało dokonać zmian po stronie dochodów
ogółem a także wydatkach bieżących i majątkowych. To są wszystkie zmiany.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0. Uchwała Nr XL/446/18
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na
rok 2018 i lata następne wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018
rok + autopoprawka.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą roku 2018 dochodów i wydatków Gminy
Trzebnica. Uwzględniono otrzymane dotacje jak również uwzględniono środki
z VAT z inwestycji z lat wcześniejszych. Plan wydatków obejmuje zwiększenia na
zadania: w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” ; rozbudowa i modernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku; budowa żłobka wraz
z przedszkolem w Trzebnicy.
Autopoprawką wprowadza się dotacje, które zostały przekazane Gminie
Trzebnica. Jedna z tych dotacji dotyczy wychowania przedszkolnego jak
i innych form wychowania przedszkolnego. Przeniesiony został limit środków
niewygasających do limitu roku 2018. Zgodnie z dyspozycją ZAPO dokonano
zmian w działach „ Oświata i wychowanie”. W działach „Pomoc społeczna”,
„Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie
z dyspozycją OPS. Zmian dokonano też w Funduszu sołeckim. Zmiany
w wydatkach majątkowych dotyczą zadań inwestycyjnych: strefy płatnego
parkowania; budowy kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul.
Grunwaldzkiej w Trzebnicy – etap I; budowy świetlicy z przeznaczeniem na Klub
Dziecięcy w Ligocie.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0. Uchwała Nr XL/447/18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłosie.
4

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że pakiet uchwał oświatowych był omawiany
i pozytywnie zaopiniowany podczas Komisji. Zapytał, czy są pytania do
projektów znajdujących się w pkt 8, 9,10 porządku obrad.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0. Uchwała Nr XL/448/18
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebnica, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica.
W wyniku głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/449/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/299/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie
Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego
w Trzebnicy i nadania jemu statutu.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0. Uchwała Nr XL/450/18
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebnicy i nadania jemu statutu,
została podjęta jednogłośnie.
( doszedł Burmistrz Marek Długozima)
Prowadzący powitał Burmistrza Gminy Trzebnica.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" plus autopoprawka . (dla Księdza Dziekana Jerzego Olszówki SDS).
Przewodniczący Rady poinformował, że Kapituła jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała kandydatury zgłoszone i przedstawione przez Pana Burmistrza jak
również pozytywnie zostały one zaopiniowane przez Komisję Oświaty.
Radni nie mieli pytań. Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
wraz z autopoprawką: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/451/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie.
5

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" plus autopoprawka . (dla S. Olimpii Teresy Konopki SMCB).
Pytań do projektu nie było. W wyniku głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/452/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" plus autopoprawka . (dla Pani Elżbiety Jagiełło).
Radni pytań nie mieli. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu – 0.
Uchwała Nr XL/453/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" plus autopoprawka. ( dla Pani Jadwigi Jezioro-Swędzioł).
Radni nie mieli pytań. Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
wraz z autopoprawką: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/454/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" plus autopoprawka. (dla Pani Danuty Kamińskiej)
Pytań do projektu nie było. W wyniku głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/455/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" plus autopoprawka. (dla Śp. Pana Jana Edwarda Moskwy)
Pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
wraz z autopoprawką: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/456/18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Trzebnica" wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXVIII/296/12 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świątniki.
Naczelnik Joanna Bębenek powiedziała, że jest to projekt intencyjny. Chodzi o to,
żeby nie ograniczać podziału nieruchomości.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 17, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/457/18
uchylającej uchwałę Nr XXVIII/296/12 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia
29 października 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego wsi Świątniki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W.
Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej
i B. Chrobrego.
Naczelnik wyjaśniła, że na tym terenie został zlikwidowany pomnik na mocy
decyzji Wojewody Dolnośląskiego a w to miejsce ma powstać nowy pomnik,
dlatego wiąże się to z koniecznością zmiany zapisów dotyczących ustaleń dla
przedmiotowego terenu - dopuszczenie zabudowy kubaturowej.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/458/18 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej,
W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M.
Leszczyńskiej i B. Chrobrego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica w rejonie Winnej Góry w mieście Trzebnica.
Naczelnik poinformowała, że są to zmiany kosmetyczne podyktowane
koniecznością zmiany zapisów dotyczących ustaleń dla terenu Winnej Góry,
w związku z planowanym rozpoczęciem zagospodarowania tego terenu.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/459/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica w rejonie Winnej Góry w mieście Trzebnica, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIX/445/18 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części
działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2
części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Pani Bębenek powiedziała, że uchylenie przedmiotowej uchwały jest konieczne
z powodu pomyłki w numeracji paragrafów.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 17, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/460/18 uchylającej uchwałę Nr XXXIX/445/18 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274,
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286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały
oraz dla działek nr 17, 18/2 części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi
Ujeździec Wielki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części
działki nr 286/5 obręb wsi Ujeździec mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części
działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Prowadzący poinformował, że ten projekt zawiera już poprawną numerację
paragrafów. Zapytał, czy są pytania.
Pytań nie było.
Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 17, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/461/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5,
części działki nr 286/5 obręb wsi Ujeździec mały oraz dla działek nr 17, 18/2,
części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki, została
podjęty jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Taczów Wielki.
Prowadzący wyjaśnił, że właściciele działek zwrócili się do Pana Burmistrza
z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Malinowa i stąd projekt uchwały.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/462/18 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Taczów Wielki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Raszów.
Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały dotyczy miejscowości
Raszów a nazwa zaproponowana przez mieszkańców to ulica Sosnowa.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 17, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała Nr XL/463/18 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Raszów, została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje
i zapytania do biura Rady.
Ad.25. Wolne wnioski.
Radny Gajowy zapytał od kiedy będą parkometry.
Burmistrz odparł, że od 1 sierpnia br.
Ad.26. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
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Ad.27. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XL sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia
o godzinie 14:40.

Protokół sporządziła;
Jadwiga Mirowska
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