P R O T O K Ó Ł Nr XLII/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 lipca 2018 roku
Załączniki do protokołu:
 1 - lista obecności radnych
 od nr 2 do nr 11 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Marek Koliński, Tomasz Kowalik, Paweł Kubiak, Andrzej
Łoposzko, Janusz Pancerz, Edward Sikora, Mateusz Stanisz, Barbara
Trelińska.
Stan radnych w dniu sesji – 13 ( spóźniła się radna E. Przysiężna)
XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:00.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Trzebnicy Janina Polak na wstępie
stwierdziła quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XLII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonała jej otwarcia.
Powitała Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie
i panów radnych.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek
Burmistrza. Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. Nie zgłoszono
wniosku o zmianę porządku.
Prowadząca poddała porządek obrad pod głosowanie: „za” – 12, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Przyjęto następujący porządek 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 2018 i lata następne .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat
stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebnica instrumentem płatniczym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem
Trzebnickim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Trzebnicki
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebnicy w Powiatowym Zespole
Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy.
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11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
miasta Trzebnica. (ulica Zielonego Dębu)
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
miasta Trzebnica. ( ulica Brzoskwiniowa)
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebnica.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz
Regulamin strefy płatnego parkowania.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koniowo gm.
Trzebnica.
16.Komunikaty.
17.Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Burmistrz Marek Długozima odczytał sprawozdanie z realizacji zadań
własnych gminy między sesjami cyt.: „Ostatnia Sesja Rady Miejskiej
w Trzebnicy odbyła się 04 czerwca 2018 roku i od tej daty podjęto zarządzenia
w następujących sprawach:
1. Ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i objęte z wydzieloną kwaterą dla odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowane na północ od
miejscowości Marcinowo.
2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy za rok 2017.
3. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 r.
4. Wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu,
wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała
się własnością Gminy Trzebnica działka nr 29/3AM-1 obręb Kobylice.
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 boiska
wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości
Marcinowo”.
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7. 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”.
8. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „ Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic:
Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.
Trzebnica”.
9. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie
terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na
potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie
z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83,
AM-38 w Trzebnicy między ulicami Czereśniową i Malinową”.
10.Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.:”Poprawa dostępności
komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda –
przebudowa skrzyżowania: Prusicka/Milicka/W.Witosa/Ks.Dz.W.
Bochenka”.”
Burmistrz poinformował o prowadzonych inwestycjach m.in.:
- budowie ścieżek rowerowych; świetlic wiejskich; kończącym się etapie
budowy żłobko-przedszkola; budowie hali
widowiskowo-sportowej,
rozpoczęcie pierwszego etapu Kociej Góry – ciąg pieszy, monitoring.
Poinformował również, że budowa ronda przełożona została na kolejny rok
z powodu wpłynięcia jedynej oferty przewyższającej kwotę przeznaczoną na
sfinansowanie tego zadania.
(doszła radna Ewa Przysiężna, stan radnych – 13)
Na bieżąco odbywa się remont i modernizacja szkół, która musi być zakończona
do 31 sierpnia br.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi.
Następnie przeprowadziła głosowanie: „za” – 13. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne .
Skarbnik powiedziała, że przygotowany projekt zmian WPF uwzględnia
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wszystkie zmiany roku 2018 jak również przesunięcia zadań w perspektywie lat
2018 – 2020. Wprowadzono środki na obsługę długu, środki przesunięto do
wydatków majątkowych z uwagi na charakter leasingu.
W wykazie przedsięwzięć zwiększa się środki na: Szkołę Podstawową
w Kuźniczysku: zadanie pn. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie
Trzebnica ( budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy
w Kuźniczysku, Ligocie i Księginicach. Ponadto przesuwa się środki
z wydatków bieżących do wydatków majątkowych - na obsługę leasingu oraz
przebudowę Ratusza na potrzebę biblioteki.
Zmianie ulegają również objaśnienia.
Pytań nie było.
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały : „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/475/18
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.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany są różne bo wprowadzone zostały różne zadania.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przesunięto zdania z zadań
niewygasających do budżetu roku 2018. Wprowadzono środki na inwestycje po
nazwą: - wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór.
Zwiększono środki na zadanie pn. budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic. Wprowadzono środki na
zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej
między miejscowościami Cerekwica i Masłów; wprowadzono środki na zadanie
pn. poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę
i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz
przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej. Wprowadzono dwa nowe zdania pn.
budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości
Marcinowo i w miejscowości Komorówka. Wprowadzono zadanie pn. projekt
zagospodarowania terenu polegający na przebudowie podwórka przy budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego
i Rynku. Wprowadzono środki na obsługę leasingu i na zakup urządzenia do
sporządzenia kopii bezpieczeństwa serwerów użytkowych w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy oraz modernizację sali dydaktycznej oraz doposażenie pomieszczeń
w SP nr 1 w Trzebnicy. Zwiększono środki na projekt i budowę pomnika
upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości. Zwiększono środki
również na 3 zadania pn. utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie
Trzebnica ( budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie,
Kuźniczysku i Księginicach). Zwiększono środki na zadanie pn. budowa
parkingu P&P ul. Oleśnicka. Wprowadzono środki na zadania pn.: inwestycja
w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach
energetycznych - budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub
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malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdzcu Wielkim oraz na budowę boiska
wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo
i leasing. Zwiększono środki na zadanie pn. budowa placu zabaw w Taczowie
Małym.
Radny Gajowy zapytał o budowę pomnika na 100 –lecie niepodległości, czy
będzie przy nim jakaś infrastruktura.
Burmistrz odparł, że stanie sam pomnik.
Więcej pytań nie było.
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/476/18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych
opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebnica instrumentem
płatniczym.
Skarbnik poinformowała, że występują z takim projektem uchwały, żeby
poprawić mieszkańcom komfort
dokonywania zapłaty za pomocą
bezgotówkowych instrumentów płatniczych.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/477/18
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Trzebnica instrumentem płatniczym, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku.
Burmistrz powiedział, że organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wystąpiły
z wnioskiem o nadanie imienia szkole: imienia świętej Jadwigi Śląskiej.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/478/18
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem
Trzebnickim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Trzebnicki
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebnicy w Powiatowym Zespole Szkół
Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy.
Burmistrz wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Trzebnickiego zwrócił się z prośbą
o zawarcie porozumienia polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
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„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/479/18
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Trzebnickim dotyczącego
założenia i prowadzenia przez Powiat Trzebnicki Szkoły Podstawowej dla
Dorosłych w Trzebnicy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra
Włostowica w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie miasta Trzebnica.
Wiceprzewodnicząca Rady oznajmiła, że z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy
Zielonego Dębu zwrócili się do Burmistrza Gminy Trzebnica właściciele
działek znajdujących się przy tej ulicy, stąd projekt uchwały.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/480/18
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica,
podjęto jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
miasta Trzebnica.
Prowadząca powiedziała, że jest to analogiczna sprawa, z tym że propozycja
nazwy ulicy brzmi : ulica Brzoskwiniowa.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/481/18
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica,
podjęto jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebnica.
Burmistrz Marek Długozima powiedział, że w związku z nowelizacją ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada
zobowiązana jest do końca sierpnia podjąć stosowną uchwałę i dostosować jej
zapisy do nowego stanu prawnego.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/482/18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebnica.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulamin
strefy płatnego parkowania.
Burmistrz wyjaśnił, że celem obniżenia miesięcznego i rocznego abonamentu za
parkowanie jest zwiększenie dostępności dla pracowników Urzędu
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i mieszkańców z obrębu placu Piłsudskiego.
Pytań nie było.
Wiceprzewodnicząca
poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr
XLII/483/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia
opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulamin strefy
płatnego parkowania, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koniowo
gm. Trzebnica.
Burmistrz powiedział, że z wnioskiem dotyczącym możliwości lokalizacji
nowych ujęć wody wystąpiła firma pana Tarczyńskiego. Firma będzie robiła
odwierty, żeby zabezpieczyć sobie ujęcie wody na przyszłość. Do nas należy
tylko zmiana planu oraz Studium.
Pytań nie było.
Prowadząca poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLII/484/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koniowo gm. Trzebnica,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad.17. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami „ zamykam obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy”, dokonała jej zamknięcia o godzinie 15:00.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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