P R O T O K Ó Ł Nr XLI/18
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 04 czerwca 2018 roku.

Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 12 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy,
13 – uchwała nr IV/90/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
14 - uchwała nr IV/112/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Ewa Przysiężna, Marek Paszkot.
Stan radnych w dniu sesji – 18.
XLI 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 XLI sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej
otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, Skarbnik Barbarę
Krokowską, panie i panów radnych.
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 2018 i lata następne, pkt 7 autopoprawka do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok, w punkcie 16 projekt w sprawie
zaopiniowania połączenia gmin Trzebnica i Zawonia w celu utworzenia okręgu wyborczego
w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego. Poprosił o wykreślenie z porządku obrad
omyłkowo wpisanego pkt 17 interpelacje i zapytania oraz pkt 18 wolne wnioski. Uwag
do porządku nie było.
Przewodniczący poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie: „za” – 18. Rada
jednogłośnie przyjęła niżej podany porządek spotkania:
1. Otwarcie XLI 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 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok
wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
4) informacją o stanie mienia Gminy;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej,
Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława
Chrobrego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B).
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta 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 w Trzebnicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Trzebnica programu
osłonowego „Trzebnica Przyjazna Seniorom”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz
Regulaminu strefy płatnego parkowania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin Trzebnica i Zawonia
w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego.
17. Komunikaty.
18. Zamknięcie 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 10 maja 2018 roku i od tej daty
podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. Zbycia na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Biedaszków Wielki.
2. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok.
3. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji
zadania pn.: Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy Oleśnickiej, w ramach zadania pn. ”
Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej
w Trzebnicy – Etap I ”
4. Wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych dla gminnych jednostek
organizacyjnych Gminy Trzebnica.”
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi
do protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł do głosowania:

„ za” – 18, „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 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały był omawiany podczas obrad Komisji,
poprosił Skarbnik o omówienie autopoprawki. Barbara Krokowska wyjaśniła, że zwiększono
środki o 17 780 zł na budowę obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy, zwiększono
środki o 5000 zł dla roku 2018 na urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych. Pozostałe
zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych do zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018
rok. Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XLI/464/18 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką.
Mateusz Stanisz poprosił Barbarę Krokowską o omówienie autopoprawki. Skarbnik
poinformowała, że w wydatkach majątkowych zwiększono środki na zadanie - Budowa drogi
w Węgrzynowie, zmniejszono środki na zadanie – Budowa kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w Trzebnicy – odzyskano środki z VAT, wprowadzono środki na zakup
oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej, wprowadzono środki na zadanie
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych oraz na Budowę obiektu sportowo
rekreacyjnego w Trzebnicy. Prowadzący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/465/18 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 rok.
Prowadzący oznajmił, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały.
Zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/466/18 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica za 2017 rok, została podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poinformował zebranych, że ustawa nakłada
specjalny tryb podejmowania uchwały o udzielenie absolutorium, radni muszą zapoznać się
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej. Dodał, że radni otrzymali w ustawowym terminie sprawozdanie z wykonania
budżetu, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Gminy, następnie poprosił
panią Skarbnik o zabranie głosu. Skarbnik odczytała uchwałę nr IV/90/2018 z dnia
27 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 rok (załącznik nr 13). Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady podziękował Barbarze Krokowskiej, następnie poprosił
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji. Andrzej
Łoposzko poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu, dodał, że wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy
Trzebnica został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Następnie
odczytał uchwałę nr IV/112/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica
za 2017 rok (załącznik nr 14). Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu wydał opinię pozytywną na temat wniosku.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok: „za” – 18.
Uchwała Nr XLI/467/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, została podjęta.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Trzebnicy udzieliła Burmistrzowi
Markowi Długozimie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r., następnie złożył
Burmistrzowi gratulacje i życzył dalszych sukcesów.
Burmistrz Marek Długozima podziękował radnym oraz Przewodniczącemu Mateuszowi
Staniszowi za współpracę, zaufanie i wsparcie. Podziękował również Skarbnik Barbarze
Krokowskiej, naczelnikom, pracownikom oraz kierownikom jednostek. Zaznaczył, że budżet
gminy Trzebnica jest modelowy i niejedna gmina by sobie takiego budżetu życzyła. Dodał
również, że odbyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wypadła pozytywnie.
Na koniec raz jeszcze podziękował wszystkim za współpracę.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji
oraz pozytywnie zaopiniowany, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł
do głosowania ww. projektu : „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XLI/468/18 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica,
została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej
i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.
Prowadzący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za”
– 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/469/18 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie
ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej
w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego, została podjęta.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B).

Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/470/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B), została podjęta.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta 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 w Trzebnicy.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/471/18 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta 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 w Trzebnicy, została podjęta.
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Trzebnica programu
osłonowego „Trzebnica Przyjazna Seniorom”.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany oraz pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/472/18 w sprawie wprowadzenia
na terenie Gminy Trzebnica programu osłonowego „Trzebnica Przyjazna Seniorom”,
została podjęta.
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu
strefy płatnego parkowania.
Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XLI/473/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych
w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania, została podjęta.
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin Trzebnica i Zawonia w celu
utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi. Marek Długozima wyjaśnił, iż obecna Komisarz
uznała, że obecny podział Powiatu Trzebnickiego na okręgi wyborcze wymaga zmiany.
Gmina Trzebnica oraz Gmina Zawonia przyjęły negatywnie zmiany i zamierzają rozmawiać
z Komisarz aby wrócić do poprzedniego podziału. Pytań nie było. Prowadzący poinformował,
że najpierw odbędzie się glosowanie za negatywnym zaopiniowaniem połączenia gmin
Trzebnica i Zawonia w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu
Trzebnickiego. Głosowanie: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
W związku z jednogłośnym wynikiem głosowania nie przeprowadzono głosowania
za pozytywnym zaopiniowaniem połączenia gmin Trzebnica i Zawonia w celu utworzenia
okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego. Uchwała nr XLI/474/18

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin Trzebnica i Zawonia w celu utworzenia
okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego, została podjęta.
Ad 17
Komunikaty.
Brak.
Ad 18
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
cyt.„zamykam obrady sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XLI sesji
o godzinie 14:25.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

