P R O T O K Ó Ł Nr II/14
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki nr 2 – 6, nr 9, nr 12 – 16.
Karty do głosowania z wyboru Wiceprzewodniczącej Rady miejskiej w
Trzebnicy stanowią załącznik nr 7.
Protokół z wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Trzebnicy
stanowi załącznik nr 8.
Karty do głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy
stanowią załącznik nr 10.
Protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy
stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokołu.
Stan radnych – 21, obecnych – 21.
II sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 09:00.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz na wstępie powitał wszystkich
zebranych, stwierdził quorum i słowami „otwieram obrady II sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej otwarcia.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poprosił Przewodniczącej Miejskiej
Komisji Wyborczej Panią Marię Wojtasik o wręczenie zaświadczenia nowo
wybranemu radnemu, który nie brał udziału w I sesji, panu Andrzejowi
Łoposzko.
Przewodnicząca Maria Wojtasik odczytała treść zaświadczenia „Zaświadczenie
- Stosownie do art.449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy
(Dz. U. nr 21, poz. 112z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Trzebnicy
stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku Pan
Andrzej Łoposzko. Wybrany został radnym Rady Miejskiej w Trzebnicy – podpis
Przewodniczącej Komisji Wyborczej (z prawej strony), pieczęć Komisji (z lewej
strony) stwierdzającego wybór na radnego. Po odczytaniu treści zaświadczenia
Przewodnicząca pogratulowała wyboru panu Andrzejowi Łoposzce i wręczyła
mu zaświadczenie o wyborze.
Następnie Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poprosił wszystkich obecnych
o powstanie, ponieważ nastąpi teraz ślubowanie radnego. Przewodniczący Rady
odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, Ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
Radny Andrzej Łoposzko: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
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Przewodniczący Rady pogratulował radnemu Andrzejowi Łoposzko objęcia
mandatu radnego, po czym przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Przewodniczący Rady powiedział, że do porządku obrad jaki otrzymali radni
wpłynęły zmiany i poprosił radnych o naniesienie zmian do porządku obrad w
następujący sposób: po punkcie 6 wpisać punkt 7 podjęcie uchwały w sprawie
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i
lata następne, w następstwie czego pozostałe punkty przyjmują kolejne numery.
W punkcie 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2014 rok dopisać autopoprawkę. Po punkcie 9 wpisać punkt 10 w brzmieniu
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków – w związku z tą zmianą pozostałe punkty zwiększają się o jeden. Po
punkcie 14 wpisać punkt 15 w brzmieniu Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „BYCHOWO”.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z
przedstawionymi zmianami: „za” – 21, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wnioski o zmianę porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej.
- protokół nr I/14
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014
rok wraz z autopoprawką.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
Trzebnica.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej
w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych.
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15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji
Rady Miejskiej w Trzebnicy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy do
Zgromadzenia Związku Gmin „BYCHOWO”.
17.Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19.Komunikaty.
20.Zamkniecie obrad II sesji.
Ad.5.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Głos zabrał Burmistrz Marek Długozima, który poinformował, że ostatnia sesja
Rady Miejskiej odbyła się 28.11.2014 roku i od tego czasu podjęto zarządzenia
w następujących sprawach:
1) ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielona kwaterą dla odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowane na północ od
miejscowości Marcinowo,
2) wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu,
wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się
własnością Gminy Trzebnica,
Po przedstawieniu informacji Burmistrz poinformował, że nie będzie mógł
pozostać do końca obrad Rady miejskiej, ponieważ musi udać się na
konferencję, która odbywa się na Stadionie Miejskim. Po tym krótkim
wyjaśnieniu życzył radnym owocnych obrad i opuścił salę.
Ad.6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Mateusz Stanisz poinformował, że protokół był wyłożony
w biurze Rady Miejskiej i nie wpłynęły żadne uwagi co do jego treści.
Następnie poddał pod głosowanie protokół nr I/14: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” – 1. Protokół został przyjęty.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że nastąpiły zmiany w wykazie
przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozycji 1.3.2.16
wprowadza się zmianę w limicie zobowiązań do 140 930,00 zł. Zmiana, która
dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia tj. pozycja 1.3.2.20 powrót
kolejki wąskotorowej. Zmiany z załączniku nr 1 wynikają w głównej mierze ze
zmian w budżecie gminy i tak na str. 2 w kolumnie 2.1 należy wykreślić kwotę,
która tam się znajduje i wpisać kwotę 62 444 384,44 zł. W kolumnie 2.2 zamiast
kwoty 16 921 915,73 zł należy wpisać kwotę 16 319 915,73 zł. Na stronie 5 w
kolumnie 6 kwota długu dla roku 2013 należy zwiększyć tę kwotę o 154 587,41
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zł i ta kwota zostanie zwiększona do kwoty 36 904 587, 41 zł. W kolumnie 11.5
dla roku 2014 następuje zmiana wynikająca ze zmian w budżecie będzie to
kwota 6 380 383,73 zł
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2014 rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Mateusz Stanisz powiedział, że sam projekt uchwały omawiany
był podczas spotkania w związku z czym prosi teraz Panią Skarbnik o
omówienie jedynie autopoprawki do uchwały.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że w autopoprawce zostały
dokonane zmiany w tabeli 2 dotyczącej wydatków, w tabeli 4 dotyczącej
wydatków majątkowych i w tabeli dotacji Gminy Trzebnica w 2014 roku. W
tabeli nr 2 dokonano przesunięć w dziele transport i łączność zwiększając
zakupy usług remontowych, a zmniejszając zakup materiałów i wyposarzenia.
W dziale ochrona zdrowia dokonano przesunięć zgodnie z wnioskiem
pełnomocnika do spraw AA. W ramach pomocy społecznej dokonano
przesunięć zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale
gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przesunięcia środków
dla inwestycji usuwania azbestu. W wydatkach majątkowych dokonano
zmniejszenia środków na budowę drogi w Głuchowie Górnym ponieważ
inwestycja ta została zakończona. Zmniejszono środki na inwestycję pozyskanie
sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica. W dotacjach
Gminy Trzebnica dokonano kilku zmian. W związku z tym, że usuwanie azbestu
będzie realizowane w formie usługi zlecanej przez Gminę Trzebnica, wycofano
dotację na tę inwestycję dla mieszkańców. Dokonano zwiększenia środków na
dotację dla społecznej szkoły podstawowej w Trzebnicy.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poddał pod głosowanie projekt uchwały
wraz z autopoprawkę: „za” – 21, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był omawiany podczas
spotkanie, jednak jeśli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania to prosi o zadanie ich
teraz.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21, „przeciw”
– 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
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Skarbnik Barbara Krokowska wyjaśniła, że proboszcz parafii zwrócił się do
Burmistrza z wnioskiem o udzielenie dotacji. Burmistrz przychylił się do jego
prośby i przygotował niniejszy projekt uchwały.
Radny Andrzej Łoposzko zapytał czy kwota wpisana w projekcie uchwały jest
kwotą o jaką wnioskował proboszcz?
Pani Skarbnik potwierdziła, że proboszcz wnioskował o taką kwotę jaka jest
wpisana do projektu.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz powiedział, że do projektu uchwały,
który wcześniej otrzymali radni wkradł się błąd i w związku z tym prosi aby
dyskusja tyczyła się projektu, który został radnym rozdany przy wejściu na salę.
Zaznaczył, że stawki wpisane do projektu uchwały nie są stawkami
maksymalnymi.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Stanisz powiedział, że w tej chwili rozpocznie się wybór
prezydium Rady Miejskiej w Trzebnicy. Zaproponował aby w skład Komisji
Skrutacyjnej weszli ci sami radni, którzy sprawdzili się już podczas wyboru
przewodniczącego Rady, czyli Pani Ewa Przysiężna, Pani Barbara Trelińska i
Pan Janusz Pancerz. Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji
Skrutacyjnej.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej
w osobach Pani Ewa Przysiężna, Pani Barbara Trelińska i Pan Janusz Pancerz:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1. Skład komisji został przyjęty.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej zajmują miejsca przy wyznaczonym stole.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej jest radny Janusz Pancerz, który
omawia zasady głosowania.
Przewodniczący Komisji Janusz Pancerz powiedział, że na karcie do głosowania
znajdą się nazwiska zaproponowanych kandydatów, a obok nich są trzy
krateczki „za”, „przeciw” i „wstrzymał się”. Oddając głos zaznacza się znak „x”
tylko w jednej krateczce.
Przewodniczący Mateusz Stanisz zgłasza na Wiceprzewodniczącą radną Janinę
Polak. Powiedział, że radna Polak pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji.
Posiada bogate doświadczenie i jest przekonany, że w dalszym ciągu będzie
świetnie sprawowała powierzoną funkcję.
Radna Janina Polak zgodziła się na kandydowanie.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne kandydatury.
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Innych kandydatur nie było.
Komisja Skrutacyjna wpisała nazwisko kandydatki na Wiceprzewodniczącą
Rady do kart do głosowania. Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej
podchodzą do stolika Komisji Skrutacyjnej, gdzie otrzymują kartę do
głosowania. Oddają głos i wrzucają kartę do urny. Po oddaniu głosów przez
wszystkich radnych, członkowie Komisji Skrutacyjnej otwierają urnę,
przeliczają głosy i uzupełniają protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Pancerz odczytał protokół z
wyboru Wiceprzewodniczącego stanowiący załącznik nr 8.
Na wiceprzewodniczącą wybrana została radna Janina Polak.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poprosił radnych o wpisanie do projektu
uchwały nazwiska Janiny Polak po czym poddał ją pod glosowanie: „za” – 21,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz zgłosił na Wiceprzewodniczącego
radnego Józefa Skotnego. Powiedział, że jest on bardzo doświadczonym
samorządowcem i uważa, że znakomicie poradzi sobie w roli
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Radny Józef Skotny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne kandydatury.
Innych kandydatur nie było.
Komisja Skrutacyjna wpisała nazwisko kandydata na Wiceprzewodniczącego
Rady do kart do głosowania. Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej
podchodzą do stolika Komisji Skrutacyjnej, gdzie otrzymują kartę do
głosowania. Oddają głos i wrzucają kartę do urny. Po oddaniu głosów przez
wszystkich radnych, członkowie Komisji Skrutacyjnej otwierają urnę,
przeliczają głosy i uzupełniają protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Pancerz odczytał protokół z
wyboru Wiceprzewodniczącego stanowiący załącznik nr 11.
Na wiceprzewodniczącego wybrany została radny Józef Skotny.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poprosił radnych o wpisanie do projektu
uchwały nazwiska Józefa Skotnego po czym poddał ją pod glosowanie: „za” –
21, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady
Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych.
Zgodnie ze Statutem składy osobowe komisji ustala Przewodniczący na
podstawie deklaracji, które składają radni. Właśnie w taki sposób sporządzony
został projekt niniejszej uchwały. Przewodniczący zapytał czy radni chcieliby
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jeszcze coś zmienić w związku ze swoim uczestnictwem w poszczególnych
komisjach?
Radny Edward Sikora powiedział, że chciałby zrezygnować z pracy w Komisji
ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i
zdrowia.
W związku z tą deklaracją Przewodniczący Rady poprosił o wykreślenie
nazwiska Edward Sikora ze składu tej właśnie Komisji.
Radna Barbara Świdzińska powiedziała, że chciałaby zrezygnować z pracy w
Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego.
W związku z tą deklaracją Przewodniczący Rady poprosił o wykreślenie
nazwiska Barbara Świdzińska ze składu tej Komisji.
Radny Andrzej Janik powiedział, że chciałby zrezygnować z pracy w Komisji
ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i
zdrowia.
W związku z tą deklaracją Przewodniczący Rady poprosił o wykreślenie
nazwiska Andrzej Janik ze składu tej Komisji.
Więcej uwag nie było.
Przewodniczący Mateusz Stanisz poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz
z naniesionymi w czasie sesji poprawkami: „za” – 21, „przeciw” – 0,
„wstrzymał się” – 0. Uchwala została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych
Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz zaproponował na Przewodniczących
Komisji następujących radnych:
Komisja Rewizyjne – radny Andrzej Łoposzko;
Komisja ds. rolnictwa – radna Barbara Trelińska;
Komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego – radny Jan Zielonka;
Komisja ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – radny Janusz
Pancerz;
Komisja ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki
społecznej i zdrowia – radny Marek Koliński;
Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i
współpracy międzynarodowej – radna Maria Ciepluch.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Stanisz zapytał czy są jeszcze jakieś inne propozycje na
Przewodniczących Komisji?
Innych kandydatur nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 21,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy do
Zgromadzenia Związku Gmin „BYCHOWO”.
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Przewodniczący Mateusz Stanisz powiedział, że Burmistrz przedstawił projekt
uchwały, w którym jako przedstawicieli wskazuje radnych Tadeusza Cepiela i
Edwarda Sikorę. Czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie?
Radny Tadeusz Cepiel oraz radny Edward Sikora wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za”
– 21, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Ad.17. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący powiedział, że pomiędzy sesjami nie wpłynęły żadne
interpelację ani zapytania.
Ad.18. Wolne wnioski.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski?
Wniosków nie było.
Ad.19. Komunikaty.
Radny Janusz Pancerz zaprosił wszystkich na jubileuszowy 30. uliczny bieg
sylwestrowy.
Przewodniczący Mateusz Stanisz przypomniał o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych do 30 dnia od złożenia ślubowania.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz złożył wszystkim
życzenia świąteczne.
Ad.20. Zamkniecie obrad II sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący słowami „zamykam obrady II
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej zamknięcia o godz. 10:10.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Hamkało
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