P R O T O K Ó Ł Nr IV/15
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2015 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 13 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
• nr 14 - informacja Burmistrza Gminy Trzebnica na temat sprawdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Spóźniła się radna Barbara Trelińska.
IV 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 na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady IV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie
Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów
radnych, naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli prasy.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. Do porządku obrad, dziś
wpłynęły dwie autopoprawki i jeden projekt uchwały. W związku z tym prosił
o dopisanie przy punktach 6 i 7 : wraz z autopoprawką. Po punkcie 14 prosił
o dopisanie punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy. Kolejne
punkty porządku otrzymują kolejne cyfry porządkowe. Następnie poddał porządek
obrad wraz z naniesionymi poprawkami pod głosowanie: „za” – 20, „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. ( z III sesji RM z dnia 30
grudnia 2014 r.)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015
rok wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla obrębu wsi Kobylice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla obrębu wsi Jaźwiny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi
Ligota.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego
jednostką strukturalną Sp 1.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy .
16.Podjęcie uchwały w zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu
usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica" zmienionej uchwałą Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy
Trzebnica".
17.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad
sołeckich.
18.Komunikaty.
19.Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący poddał porządek wraz z naniesionymi poprawkami pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw’ – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Porządek obrad wraz
z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. Burmistrz Marek Długozima przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań
własnych gminy między sesjami.
Poinformował, że ostatnia sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 30.12.2014
roku i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. powołania komisji stypendialnej,
2. przyznania stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów
z niezamożnych rodzin,
3. przyznania stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy.
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Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący poinformował, że protokół z III sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 2014 r. był wyłożony w biurze Rady. Żadne uwagi, czy wnioski
nie wpłynęły do protokołu. Następnie poddał protokół z III sesji pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw’ – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką.
Skarbnik powiedziała, że w WPF – w tabeli nr 2 dotyczącej przedsięwzięć w
pozycji 1.3.2.3 dokonuje się zmiany przy zadaniu budowa dróg i chodzi tu o drogę
nr 5, są już po rozstrzygniętym przetargu. To zadanie zapisane jest do realizacji na
lata 2013-2015. Jeżeli chodzi o autopoprawkę to dotyczy zwiększenia środków na
przedsięwzięcie pn. „ powrót kolejki wąskotorowej” okres realizacji 2014-2015.
Obecnie zabezpiecza się kwotę 10 tysięcy złotych na ten cel tj. na nasyp i tory. To
zadanie jest zadaniem z budżetu obywatelskiego.
To są główne zmiany.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Uchwała
Nr IV/21/2015 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015
rok wraz z autopoprawką.
Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą w pierwszej kolejności
wydatków majątkowych, gdzie dokonano zmian w związku z wprowadzeniem
środków na budowę drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb
powstającej fabryki; zwiększono środki na wykup gruntów pod inwestycje gminne
oraz uzupełnienie zasobów komunalnych; wprowadzono środki inwestycje pod
nazwą „ likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie
się w budynku SP3 w Trzebnicy, chodzi o zainstalowanie windy. Są też drobne
przesunięcia zwiększające środki w rozdziale dotyczącym budowy wiat
przystankowych oraz wykonania oświetlenia w ramach budżetu obywatelskiego.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to jest pozycja dotycząca zwrotu kwoty
z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych. Inne zmiany są to zmiany kosmetyczne dotyczące
zmian klasyfikacji budżetowej.
Autopoprawka dotyczy zwiększenia środków na zadanie pod nazwą: „Powrót
kolejki wąskotorowej do Trzebnicy”. Zwiększono również środki w dziale
Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczając środki na składkę członkowską
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Oprócz tego
zabezpieczono środki na dokonanie zwrotów dotacji w dziale Oświata
i wychowanie.
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To są wszystkie zmiany.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Uchwała Nr IV/22/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok wraz z autopoprawką,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Barbara Krokowska omówiła kolejny projekt uchwały. Powiedziała, że
w trakcie dyskusji nad budżetem 2015 informowała, że zostały tam przewidzenie
środki do wprowadzenia do budżetu z tytułu emisji obligacji na kwotę 9.800.000
zł. Wykup obligacji jest rozłożony na lata. Emisja obligacji ma na celu
sfinansowanie dokapitalizowania Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój” Sp.
z o.o. na realizację projektu „ Termoizolacja budynku TCM „Zdrój” sp. z o.o. ,
budowy świetlicy wiejskiej, rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją
i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum, kultury i Sportu.
RIO wypowiedziało się pozytywnie o możliwości zadłużenia przez Gminę
Trzebnica.
Radny Sikora zapytał gdzie będą budowane świetlice.
Skarbnik odparła, że te informacje są ujęte w tabeli nr 4 do budżetu na rok 2015.
(doszła radna Barbara Trelińska, stan radnych – 21)
Na TCKiS przewidziane jest 4.425.000 zł; na świetlicę w Ujeźdźcu Małym –
225.000 zł; na modernizacje TCM „Zdrój” – 2.150.000 zł.
Radna Przysiężna zapytała o koszty emisji obligacji.
Skarbnik odpowiedziała, że teraz dopiero wystosują zapytania do 4 banków
i wybiorą korzystną ofertę a potem jeszcze będą z bankiem negocjować i następuje
nastąpi wybór banku.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 21, „przeciw’ – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Uchwała Nr IV/23/2015
w sprawie emisji obligacji komunalnych, została podjętą jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica.
Przewodniczący Rady odczytał opinię Burmistrza skierowaną do Rady Miejskiej
w Trzebnicy cyt.: „dotyczy zatwierdzenia taryf Trzebnickiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej ERGO Sp. o.o. za okres od 01.03.2015 roku do 29.02.2015 roku.
Na podstawie ust. 4 art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym, odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. , Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż Burmistrz
sprawdził czy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Gminy Trzebnica, przedstawione do zatwierdzenia wnioskiem
Trzebnickiego ZGK ERGO Sp. z o.o., zostały opracowane zgodnie z przepisami
ustawy i zweryfikował koszty. O których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy, pod
względem celowości ich ponoszenia.
Jednocześnie weryfikując koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1,
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sprawdzono wysokości stawek z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków
w gminach ościennych. Jedyna Gmina, która sama prowadzi działalność
w zakresie zaopatrzenia w wodę (bez odrębnego zakładu), ma niższą stawkę za
wodę, podczas gdy w pozostałych Gminach stawki za dostawę wody i odbiór
ścieków są wyższe od proponowanych przez TZGK ERGO Sp. z o.o.”.
Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał naczelnik Wydziały Techniczno-Inwestycyjnego Zbigniew
Zarzeczny. Powiedział, że woda wzrasta 5,5% a ścieki 8,5%. Średnia cena wody
w kraju wynosi 3,68 zł a ścieków 6,31 zł.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr IV/24/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla
obrębu wsi Szczytkowice.
Naczelnik Wydziału Architektury Joanna Bębenek powiedziała, że powie na temat
pierwszych trzech projektów uchwał. Obecnie prowadzony jest proces analiz dla
tych terenów i w związku z tym zostały przygotowane te projekty uchwał.
Burmistrz Marek Długozima dodał, że wynika to głównie z postulatów
mieszkańców. Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica nie pokazuje w pełni
potencjału tego terenu i wychodząc na przeciw postulatom mieszkańców, którzy
wnioskowali o rozszerzenie tego terenu na teren budowlany proponuje się te
zmiany.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr IV/25/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Szczytkowice, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla
obrębu wsi Kobylice.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr IV/26/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Kobylice, została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla
obrębu wsi Jaźwiny.
Radni nie mieli pytań.
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Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała
Nr IV/27/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Jaźwiny, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi Ligota.
Naczelnik Joanna Bębenek powiedziała, że dwa kolejne projekty uchwał dotyczą
uchwalenia zmiany miejscowego planu w związku z koniecznością wybudowania
świetlic wiejskich. W obowiązującym planie zagospodarowania nie było takiej
możliwości. Stąd ta propozycja.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała Nr
IV/28/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi Ligota, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego
jednostką strukturalną Sp 1.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała Nr
IV/29/201 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną Sp 1,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy.
Naczelnik Joanna Bębenek wyjaśniła, że chodzi o teren w okolicy Szkoły
Podstawowej nr 2. Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi realizację
strategicznej dla Gminy Trzebnica inwestycji, niezbędnej do funkcjonowania SP 2
tj. budowy boiska oraz uporządkuje urbanistycznie przestrzeń tego terenu.
Burmistrz dodał, że chcą złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na
sfinansowanie budowy boiska syntetycznego z bieżnią i rzutem kulą. Koncepcja
boiska znajduje się u Pana Mrozińskiego w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
i można ją zobaczyć.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała Nr
IV/30/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja,
Wesołej w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania
azbestu dla Gminy Trzebnica" zmienionej uchwałą Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku
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w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica".
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczepan Gurboda
powiedział, że przyjęty program w roku 2012 cały czas ulega modyfikacji,
ponieważ w trakcie lat okazuje się, że cały azbest nie został zinwentaryzowany.
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez WFOŚiGW jest posiadanie
przez Gminę aktualnej inwentaryzacji ilości i miejsca występowania azbestu
i wyrobów zawierających azbest. Stąd ten projekt, w którym dodaje się kolejne
miejsca i ilości występowania azbestu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała Nr
IV/31/2015 w zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla
Gminy Trzebnica" zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29
stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania
azbestu dla Gminy Trzebnica", została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów
i członków rad sołeckich.
Radna Ewa Przysiężna zapytała, czy wybory mogłyby się odbywać w godzinach
późniejszych, ponieważ o tej godzinie ludzie wracają z pracy.
Naczelnik Gurboda wyjaśnił jak przebiegają wybory, że zazwyczaj do wyborów
sołtysa dochodzi w II turze, która odbywa się po półgodzinie od wcześniej
ustalonej godziny zarządzonych wyborów.
Burmistrz poparł propozycję radnej i zaproponował, aby w załączniku nr 2 do
projektu zmienić godzinę na 17:30.
Innych propozycji nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt wraz ze zmianą godziny na 17:30
w załączniku nr 1 pod głosowanie: „za” – 21. Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich wraz z poprawką została
przyjęta jednogłośnie.
Ad.18. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad.19. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad słowami „ zamykam
obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia
o godzinie 14:40.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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