P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Załączniki do protokołu:
 1 - lista obecności radnych
 od nr 2 do nr 5 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tomasz Kowalik, Andrzej Łoposzko, Janina Polak, Ewa
Przysiężna, Jan Zielonka.
Stan radnych w dniu sesji – 16
XLIII 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 na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XLIII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
Burmistrza Marka Długozimę oraz panie i panów radnych.
Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza. Porządek wraz
z zawiadomieniem radni otrzymali. Nie zgłoszono wniosku o zmianę porządku.
Przeszedł do realizacji następującego porządku obrad:
1. Otwarcie XLIII sesji nadzwyczajnej.
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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
w Żłobku Gminnym w Trzebnicy oraz dodatkowej opłaty za wydłużony
wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym w Trzebnicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i
Czereśniowej w Trzebnicy.
10.Komunikaty.
11.Zamknięcie XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz przedstawił informację od ostatniej Sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy, która odbyła się 23 lipca 2018 roku i od tamtej pory podjęto
zarządzenia w następujących sprawach:
1. Zbycia na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Trzebnica ul.
Wrocławska działka nr 48/1 AM – 21 o powierzchni 0,4095 ha
2. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 r.
3. 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: Rozbudowa,
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Zadanie II – dostawa wyposażenia multimedialnego”.
4. Zbycia na własność, w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie
Komorowo : działki nr 73/5 AM – 1 o pow.0,1745 ha, działka nr 73/6
AM -1, o pow. 0,1215 ha, działka nr 73/7 AM – 1 o pow. 0,1216 ha,
działka nr 73/8 AM-1 o pow. 0,1221 ha, działka nr 73/9 AM-1 o pow.
0,1229 ha, działka nr 73/10 AM – 1 o pow. 0,1345 ha.
5. 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: Rozbudowa,
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”.
6. 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 Księginic”.
Następnie poinformował, że dzisiejsza sesja
została zwołana głównie
z powodu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy a przy okazji zostały wprowadzone pozostałe
projekty uchwał. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to odbył się przetarg na
budowę boiska w Marcinowie i na tą inwestycję zostały zwiększone środki.
Zwiększono również środki na zadania pn.: rozbudowa oświetlenia drogowego
na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy oraz urządzenie terenów
rekreacyjno-sportowych. Zmniejszono środki na inwestycje pn.: budowa
centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin: zagospodarowanie działki
nr 53 na teren sportowo-rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim i Janiszowie;
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rozbudowę, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Wprowadzono środki na inwestycje pn.: rozbudowa oświetlenia drogowego na
ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy; budowa oświetlenia drogowego na ul.
Morelowej w Brochocinie; rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie
Wielkim. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały podyktowane
zmianami w budżecie Gminy Trzebnica. Dodał, że w związku z nadchodzącym
rokiem szkolnym na placówki szkolne przeznacza się środki na wyposażenie
i materiały. Prowadzone tam są niezbędne remonty. Wkrótce, bo 30 sierpnia br.
będzie oficjalne otwarcie żłobko-przedszkola . Działalność żłobek rozpocznie
01 września br.. Na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały
w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Trzebnicy
oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym
w Trzebnicy. Opłata za pobyt dziecka w żłobku obejmuje świadczenia
w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat.
Prowadzący podziękował za wyjaśnienia i zapytał, czy radni mają pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był
wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie: „za” – 16. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne.
Przewodniczący Rady powiedział, że Burmistrz omówił wcześniej projekty
uchwał i zapytał, czy do tego są pytania.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 16. Uchwała Nr XLIII/485/18 w sprawie
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2018 i lata następne, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2018 rok.
Prowadzący zapytał czy są pytania do ww. projektu. Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: za- 16. Uchwała
Nr XLIII/486/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018
rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka w Żłobku Gminnym w Trzebnicy oraz dodatkowej opłaty za wydłużony
wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
dzieci w Żłobku Gminnym w Trzebnicy.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 16. Uchwała Nr XLIII/487/18 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
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za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Trzebnicy oraz dodatkowej opłaty
za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym w Trzebnicy, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy.
Radni nie mieli pytań do projektu.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 16.
Uchwała Nr XLIII/488/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad.11. Zamknięcie XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami „ zamykam obrady XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia o godzinie 14:55.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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