PROTOKÓŁ Nr XLIV/18
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 9 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Artur Gajowy, Tomasz Kowalik, Paweł Kubiak, Ewa Przysiężna, Jan
Zielonka.
W posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Skarbnik
Barbara Krokowska.
XLIV nadzwyczajna 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 stwierdził quorum na
podstawie listy obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XLIV nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza
Marka Długozimę, Skarbnik Barbarę Krokowską oraz panie i panów radnych. Poinformował,
że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza, porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o sesji wszyscy otrzymali. Następnie przeszedł do realizacji porządku
obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLIV 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 utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień
21 października 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zbytków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/450/18 Rady Miejskiej
w
Trzebnicy
w
sprawie
utworzenia
Żłobka
Gminnego
w Trzebnicy i nadania jemu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie
Gminy Trzebnica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/243/16 Rady Miejskiej
w Trzebnicy w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny
Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom organizacyjnym Gminy Trzebnica
zaliczonym do sektora finansów publicznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/431/18 z dnia
26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa
Dolnośląskiego.
14. Komunikaty.
15. Zamknięcie XLIV sesji nadzwyczajnej 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 3 sierpnia 2018 roku i od tej daty
podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 r.
2. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Przyznania stypendium sportowego.
4. Powierzenia
pełnienia
obowiązków
dyrektora
Gminnego
Żłobka
w Trzebnicy.
5. Zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
dowozu uczniom i wychowankom niepełnosprawnym oraz zwrotu kosztów
dojazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Powołania
komisji
przetargowej
do
przeprowadzenia
postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu
realizacji zadania pn.:”Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy
Trzebnica. Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości
Brochocin”.
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 Księginic”.
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi
do protokołu z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Głosowanie: „za” –
16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Protokół został przyjęty.

Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2018 i lata następne.
Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu. Barbara Krokowska
poinformowała, że zmiany wynikają ze zmian w budżecie za 2018 r. Dodała również,
że z uwagi na wzrost odprowadzonych podatków do gminy, zweryfikowano ich wielkości.
Zanotowano większe wpływy z podatków ze względu na wzrost liczby ludności.
Następnie poprosiła o dodanie w załączniku nr 1, w kolumnie 1.1.31 dla 2019 roku kwoty –
1 402 817,51 zł, dla 2020 roku – 849 511,00 zł, dla 2021 roku – 289 373,00 zł. Pytań nie
było. Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XLIV/489/18 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2018 i lata następne, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok.
Prowadzący ponownie poprosił Barbarę Krokowską o zabranie głosu. Skarbnik wyjaśniła,
że zmianie ulegają wydatki majątkowe. Zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
- Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku;
- Wykonanie wizualizacji i przyłączy internetowych w gminnych obiektach
oświatowych.
Wprowadzono środki na zadania:
- Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy;
- Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Masłowie;
- Modernizacja boiska w Masłowie;
- Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brochocinie;
- Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim.
Przewodniczący zapytał czy są pytania.. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLIV/490/18 w sprawie zmian
w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok, została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach
do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Przewodniczący poprosił Burmistrza Gminy Trzebnica o zabranie głosu. Marek Długozima
wyjaśnił, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym należy podjąć uchwałę, ponieważ w Szpitalu
im. Św. Jadwigi w Trzebnicy utworzony zostanie obwód głosowania. Pytań nie było.
Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XLIV/491/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień
21 października 2018 roku, została podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Gminy Trzebnica, który poinformował,
że wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dotacji. Parafia w Cerekwicy - 10 000,00 zł oraz
Parafia św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 80 000,00 zł. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała nr XLIV/492/18 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zbytków, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/450/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebnicy i nadania jemu statutu.
Przewodniczący ponownie oddał głos Burmistrzowi Gminy Trzebnica. Marek Długozima
wyjaśnił, że uchwała ma za zadanie ujednolicenie nazwy żłobka z innymi przyjętymi
nazwami instytucji gminnych, na terenie Gminy Trzebnica. Pytań nie było. Głosowanie: „za”
– 16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLIV/493/18 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XL/450/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie utworzenia
Żłobka Gminnego w Trzebnicy i nadania jemu statutu, została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Trzebnica.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Gminy Trzebnica. Burmistrz Marek Długozima
poinformował, że zgodnie z ustawą Rada Miejska w drodze uchwały musi podjąć plan
nadzoru nad żłobkami, klubami, dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Pytań nie było.
Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XLIV/494/18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Trzebnica, została podjęta.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/243/16 Rady Miejskiej
w Trzebnicy w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny
Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom organizacyjnym Gminy Trzebnica
zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Burmistrz wyjaśnił, że niniejsza uchwała ma charakter porządkujący. Powstaje nowy żłobek,
którego obsługę prowadzić będzie Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
w Trzebnicy. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XLIV/495/18 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/243/16 Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół
Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom organizacyjnym
Gminy Trzebnica zaliczonym do sektora finansów publicznych, została podjęta.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący ponownie oddał głos Burmistrzowi Gminy Trzebnica, który zaznaczył,
że w wyniku wydłużenia na 2019 rok przebudowy skrzyżowania ul. Milickiej, Roosevelta,
i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo, należało dokonać zmian w porozumieniu
z Województwem Dolnośląskim. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 16, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLIV/496/18 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
na rzecz Województwa Dolnośląskiego, została podjęta.
Ad 14
Komunikaty.
Przewodniczący przypomniał radnym, że zgodnie z ustawą, 16 września 2018 r. mija termin
na złożenie oświadczeń majątkowych.
Ad 15
Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
cyt. „zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia
XLIV nadzwyczajnej sesji o godzinie 14:30.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

