P R O T O K Ó Ł Nr III/14
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 2014 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• Od nr 2 do nr 9 uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
• nr 10 Uchwała Nr V/303/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r.
Nieobecni radni: Janusz Pancerz, Barbara Śliwińska. Stan radnych w dniu sesji
– 19.
Spóźnił się radny Tomasz Kowalik.
III 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 III sesję Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie
Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów
radnych, sołtysów, przedstawicieli prasy i zgromadzone osoby.
Przewodniczący poinformował, że do punktów 6,7,8,9,10 wpłynęły
autopoprawki i należy dopisać przy tych punktach: wraz z autopoprawką. Po
punkcie 13 prosił o dopisanie punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2015 rok. Kolejne
punkty porządku otrzymują kolejne cyfry porządkowe. Następnie poddał
porządek obrad wraz z naniesionymi poprawkami pod głosowanie: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Porządek przyjęto następujący:
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 Miejskiej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne wraz
z autopoprawką.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2014 rok wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawką.
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9. Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok wraz
z autopoprawką:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej;
3) odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały;
6) dyskusja nad projektem budżetu;
7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
8) głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków;
9) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebnica dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych
w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1
AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej.
13.Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2015 rok.
15.Komunikaty.
16.Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima poinformował, że ostatnia sesja Rady Miejskiej
w Trzebnicy odbyła się 15.12.2014 roku i od tej daty podjęto zarządzenia
w następujących sprawach:
1. wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się
własnością Gminy Trzebnica – okolice ul. Fiołkowej i Akacjowej,
2. udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na realizacje zadania pn. „ Budowa
drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki, etap I – Rozbudowa drogi gminnej – ul Cmentarnej ( Cichej )
w Trzebnicy”.
Pytań nie było.
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Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu dzisiejszym nie ma żadnych
protokołów do przyjęcia i przeszedł do kolejnego punktu porządku.
Ad.6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne wraz
z autopoprawką.
Prowadzący na wstępie poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach a obecnie będzie omówiona autopoprawka. Następnie udzielił głosu
skarbnik Pani Barbarze Krokowskiej.
Skarbnik powiedziała, że autopoprawką zmienia się załącznik nr 1, kol. 1
dochody bieżące jak i majątkowe. Na stronie 2 wydatki ogółem, wydatki
bieżące i majątkowe. Zmiana dotyczy również załącznika nr 2 w którym
znajdują się przedsięwzięcia, zostały uzupełnione dane liczbowe: z edukacją
w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w szkołach wiejskich. Jak
również zmianie uległ zał. nr 3.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr III/12/14 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne wraz z autopoprawką, została
podjęta.
Ad.7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2014 rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach a obecnie będzie omówiona autopoprawka.
Skarbnik powiedziała, że na komisjach informowała, że nadal trwają prace nad
zmianami do budżetu. Zrealizowano plan w poszczególnych podziałach
klasyfikacji budżetowej i zmianie ulega tabela 2 wydatków Gminy. Zmianie
ulegają również dotacje po stronie dochodów jak i wydatków.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała
Nr III/13/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok wraz
z autopoprawką, została podjęta.
(doszedł radny Tomasz Kowalik, stan radnych – 19)
Ad.8. Podjęcie Uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawką.
Skarbnik powiedziała, że tak jak mówiła przy omawianiu projektu uchwały na
komisjach, że spływają rachunki, płatności i wartości na pewno ulegną zmianą
i tak też się stało, wartości zadań niewygasających zmniejszyły się do kwoty
679.409,21 zł.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
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głosowanie:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała
Nr III/14/14 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad.9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz
z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisjach
a obecnie Pani skarbnik przedstawi autopoprawkę.
Skarbnik przystąpiła do omawiania autopoprawki i poinformowała, że w części
normatywnej projektu uchwały dokonano zmiany i dotyczy to §5 który
otrzymuje brzmienie: „ Traci moc uchwała Nr XLII/475/13 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata
następne.” Dotychczasowy §5 otrzymuje nr 6. Wprowadza się §7 w brzmieniu:
„ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 roku.” Zmiana WPF dotyczy korekt i zmian w projekcie
budżetu na rok 2015. Nastąpiły przesunięcia wydatków bieżących . Następnie
omówiła załącznik nr 1. W załączniku nr 2 wprowadzono nowa pozycję:
Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy. W załączniku nr 3 poz. III Wydatki
– w 2015 roku planuje się ogółem na kwotę 74.180.143,09 zł w tym: wydatki
majątkowe na kwotę 13.655.376,18 w tym przedsięwzięcia na kwotę
10.269.281,00 zł.; wydatki bieżące w kwocie 60.524.766,91 zł w tym na
przedsięwzięcia 111.926,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,4% wszystkich
wydatków, a wydatki bieżące 81,6% . W 2015 r. zaplanowano wzrost wydatków
na obsługę długu o 46,7% w stosunku do roku poprzedniego. W 2016 r.
zaplanowano spadek wydatków o 13% w porównaniu do roku ubiegłego.
Spadek wynika ze spadku wydatków majątkowych, które w latach poprzednich
finansowane były emisją obligacji. Wykup obligacji w 2016 r. zostanie
zrealizowany z nadwyżki budżetowej, co będzie skutkowało systematycznym
spadkiem zadłużenia. W roku 2017 zaplanowano 1% wzrost wydatków
w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 i 2019 zaplanowano wydatki na
poziomie roku poprzedniego. Po roku 2020 przyjęto stałe wielkości
planowanych wydatków. Poz. V – Rozchody: z planowanej nadwyżki
budżetowej zaplanowano wykup obligacji na lata 2015-2028 wg przedstawionej
tabelki. Przedsięwzięcia wyszczególnione zostały w poz. VI.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr III/15/14 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką, została
podjęta.
Ad.10. Podjęcie Uchwały w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok
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wraz z autopoprawką:
Przewodniczący Rady przedstawił procedurę jaką trzeba przeprowadzić zanim
się podejmie uchwałę w sprawie budżetu na 2015 r:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej;
3) odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego;
5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały;
6) dyskusja nad projektem budżetu;
7) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
8) głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków;
9) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały.
Po czym udzielił głosu Pani skarbnik.
Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały był szeroko omawiany na
komisjach. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody jak również wydatki
majątkowe wymienione są w planie na 2015 r.
Skarbnik poprosiła o pytania.
W związku z tym, że pytań nie było, skarbnik przeszła do odczytania uchwały
Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu nr V/303/2014 na temat opinii
w sprawie projektu budżetu Gminy Trzebnica na rok 2015. Skład orzekający
wydał opinię pozytywną, która stanowi załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Komisji ds.
budżetu i rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Komisji Jan Zielonka poinformował, że na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2014 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok
2015 i następnie odczytał pismo skierowane do przewodniczącego Rady: cyt:
„Na podstawie §7 ust. 4 uchwały Nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad projektem
uchwały budżetowej, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami o projekcie
uchwały w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok przedłożonych przez
następujące komisje Rady Miejskiej:
- Komisja ds. rolnictwa
- Komisja ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- Komisja ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia
- Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży
i współpracy międzynarodowej.
- Komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego również pozytywnie
zaopiniowała projekty wyżej wymienionej uchwały.
Przewodniczący Rady podziękował i poprosił Pana Burmistrza, aby przedstawił
stanowisko do wniosków zawartych w opiniach Komisji ds. budżetu i rozwoju
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gospodarczego.
Burmistrz odparł, że w związku z tym, że żadne wnioski nie wpłynęły, to nie
zajął stanowiska.
Prowadzący poprosił skarbnik o przedstawienie autopoprawki.
Skarbnik zaprezentowała autopoprawkę. Powiedziała, że zmianie ulega §2
i otrzymuje brzmienie:
ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 74.180.143,09
zł, w tym: - wydatki bieżące: 60.494.766,91 zł
- wydatki majątkowe: 13.685.376,18 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
Zmianie ulega §5 i otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków
majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku na 13.685.376,18
zgodnie z tabelą nr 4. Zmianie ulega §6 i otrzymuje brzmienie:
„1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 359.200,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na zarzadzanie kryzysowe
w wysokości 190.800,00 zł”.
Plan wydatków przedstawia tabela nr 2.
Wydatki majątkowe pozycja 11, jest to zadanie w tabeli nr 4 pn. „Powrót kolejki
wąskotorowej do Trzebnicy”. Pozostałe zmiany są kosmetyczne.
Przewodniczący Rady podziękował za omówienie i zapytał, czy ktoś chce
zabrać głos. Czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał autopoprawkę pod głosowanie: „za” – 19. Autopoprawka
została przyjęta jednogłośnie.
W związku z tym, że wniosków nie było żadnych przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 19.
Uchwała Nr III/16/14 w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Panu Burmistrzowi z tytułu uchwalenia
budżetu na rok 2015.
Burmistrz Marek Długozima serdecznie podziękował w imieniu swoim
i skarbnik. Powiedział, że jest to jego 9 budżet. Cieszy się, że został przyjęty
jednogłośnie. Dodał, że jest 48 inwestycji w tym budżecie i ma nadzieję, że pod
koniec roku będzie ich więcej. Budżet jest zrównoważony. Są zadania, które
chce zakończyć, jak budowa ośrodka zdrowia i remont TCKiS.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy
w rejonie ulicy Milickiej.
Prowadzący Mateusz Stanisz poinformował, że projekt był omawiany na
komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
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Uchwała Nr III/17/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy
Milickiej. Została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1
i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany na komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwał Nr III/18/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1
i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany na komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr III/19/14 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2015 rok.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Andrzej Łoposzko odczytał projekt od §1 cyt.
„ Przyjmuje się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok:
I kwartał.
- sprawozdanie Komisji z działalności za 2014 rok;
- przeprowadzenie kontroli pn.: „Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym”.
II kwartał.
- przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
III kwartał.
- przeprowadzenie kontroli pn. „Kontrola z wykorzystaniem dotacji przez MKS
GAUDIA”.
IV kwartał.
- sporządzenie planu kontroli na 2016 rok.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”.
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Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Uchwała Nr III/20/14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy na 2015 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Komunikaty.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chce zabrać głos.
Chętnych nie było.
Prowadzący poinformował, że radni Rady Miejskiej w Trzebnicy udzielili
wsparcia rzeczowego jednej z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Trzebnica
a On wraz z radną Eweliną Trelą miał zaszczyt przekazać paczkę.
Następnie przypomniał radnym, że o godzinie 15:00 spotykają się na opłatku.
Ad.16. Przewodniczący Rady słowami „ zamykam obrady sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia o godzinie 13:45.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska

8

