P R O T O K Ó Ł Nr VI/15
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19 czerwca 2015 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• Od nr 2 do nr 27 uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
• nr 28 Uchwała Nr V/104/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2014 rok.
Nieobecni radni: Artur Gajowy i Andrzej Łoposzko. Stan radnych w dniu sesji 19.
VI 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 VI sesję Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza
Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych, sołtysów,
gości, honorowego obywatela Pana Mariana Kowalskiego oraz media.
Poinformował, że porządek obrad wraz zawiadomieniem radni otrzymali a dziś, na
wniosek Burmistrza został on zmieniony.
Zmiany są naniesione tłustym drukiem. Radni otrzymali nowy porządek wraz
z materiałami.
Uwag radni nie zgłosili do porządku obrad.
Przewodniczący poddał go pod głosowanie: „za” – 19. Rada jednogłośnie
przejęła niżej podany porządek spotkania:
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. (nr LI/14 z 14.11.2014 r., II/14
z 15.12.2014 r., V/15 z 30.03.2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TCKiS za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Na podstawie art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po zapoznaniu się z:
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1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
4) informacją o stanie mienia Gminy;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy
Trzebnica
na
rok
2015
i
lata
następne
+ autopoprawka.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015
rok + autopoprawka.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Biedaszków Wielki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
wsi Księginice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
wsi Szczytkowice.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Świątniki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w
Trzebnicy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul.
Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek
nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi
Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117,
254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4,
426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla
działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi
Ujeździec Wielki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo.
20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór.
21.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – A.
22.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego na rok 2015.
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23.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Jaźwiny.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Koczurki.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Koniowo.
26.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Kuźniczysko.
27.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Ligota.
28.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Raszów.
29.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Skoroszów.
30.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Ujeździec Wielki.
31.Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej pod nazwą
„Nowa Trasa Obornicka”.
32.Komunikaty.
33.Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Burmistrz Marek Długozima przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań
własnych gminy między sesjami, które przedstawia się następująco:
od 01.04.2015 – do 18.06.2015 r. – podjęto zarządzeń w sprawie:
1. wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2015 rok,
2. zmiany zarządzenia nr 0151/0013/11 Burmistrza Gminy Trzebnica w
sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
3. powołania Gminnej komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień dla Gminy Trzebnica,
4. przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej na
realizację zadania pn. „Wykonanie usługi transportu publicznego w ramach
komunikacji miejskiej w Trzebnicy”,
5. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, w związku z wyborami Na
Prezydenta RP zarządzonymi na 10 maja 2015 r.
6. powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn. „ Bieżące
utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”,
7. uchwalenia Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania za realizację
zadań świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, powierzonych do
wykonania aktem założycielskim oraz umowami wykonawczymi,
8. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w
Będkowie
9. zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 r.,
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10.powołania komisji przetargowej na realizację zadania „ Usuwanie azbestu i
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica,
11.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Trzebnickie Centrum Medyczne
ZDRÓJ Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy,
12.powołania komisji przetargowej na zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji
projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na
terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I : Przedszkole Publiczne nr 1, Zadanie II:
Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Zadanie III: Gimnazjum nr 1 w
Trzebnicy”,
13.powołania komisji przetargowej w celu realizacji zadania pn: „ Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzebnicy”,
14.wypłaty odszkodowania przez Gminę Trzebnica za działkę gruntu,
wydzieloną na poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się
własnością Gminy Trzebnica / dz.49/1 AM-1 obręb Księginice /,
15.powołania komisji przetargowej na realizację zadania pn: Przebudowa ulicy
Łabędziej w Księginicach, gmina Trzebnica”,
16.ustalenia pensum nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi łącznie
dzieci 5-cio letnie i 6-cio letnie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Trzebnica w roku szkolnym 2015/2016,
17.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Trzebnickie Centrum Medyczne
ZDRÓJ Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy,
18.rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Prusickiej
i ul. Siostry Hilgi Brzoski w Trzebnicy.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. (nr LI/14 z 14.11.2014 r.,
II/14 z 15.12.2014 r., V/15 z 30.03.2015 r.)
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi
do protokołów i w związku za tym prosi o ich przyjęcie. Poinformował, że
głosowanie odbędzie się blokowo. Następnie przeszedł do przeprowadzenia
głosowania: „za” -19. Radni jednogłośnie przyjęli protokoły o numerach:
LI/14; II/14 i V/15.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TCKiS za 2014 rok.
Prowadzący poinformował, że uchwała była omawiana podczas Komisji. Zapytał
czy są pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19. Uchwała
Nr VI/67/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TCKiS za
2014 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Prowadzący oznajmił, że projekt uchwały szeroko omawiany był podczas Komisji.
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Zapytał czy są jakieś dodatkowe pytania. Stwierdził, że nie widzi i przeszedł do
głosowania: „za” – 19. Uchwały Nr VI/68/15 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poinformował zebranych, że na podstawie
art.271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
4) informacją o stanie mienia Gminy;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
jeżeli nie będzie pytań zostanie podjęta uchwała.
Następnie poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
i sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia Gminy, zostały
omówione podczas Komisji Rady. Natomiast opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Gminy
Trzebnica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2014 rok
przedstawi skarbnik Gminy Barbara Krokowska.
Skarbnik powiedziała, że RIO we Wrocławiu wydała opinię pozytywną
a uzasadnienie tej opinii było odczytywane na posiedzeniach Komisji Rady
i jest zamieszczone na stronie urzędowej bip.
Przewodniczący Rady odczytał najpierw wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Trzebnicy, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy
Trzebnica za rok 2014 i wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy Trzebnica a potem opinię RIO, która pozytywnie zaopiniowała wniosek
Komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014
rok: „za” – 19.
Uchwała Nr VI/69/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, została podjętą
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady złożył Burmistrzowi gratulacje i życzył dalszych sukcesów.
Burmistrz Marek Długozima podziękował wszystkim za zaufanie i dodał, że dalej
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będzie pracował dla rozwoju Gminy Trzebnica.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne wraz z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzeń
Komisji a teraz zostanie omówiona autopoprawka i oddał głos Pani skarbnik.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że ujęte inwestycje dotyczą
inwestycji Zintegrowanych Programów Inwestycyjnych i projektów
inwestycyjnych. Zmiany nastąpiły w przedsięwzięciach, które są ujęte w zał. nr 2
i dotyczą pozycji:
1. Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach
wiejskich - okres realizacji od 2013 do 2015 r.;
2. Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i
Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)
3. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie
Trzebnica
4. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych
parametrach energetycznych (Gminna Biblioteka Publiczna)
5. Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)
6. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę
i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania:
Prusicka/Milicka/Witosa,
Milicka/Brodatego/Roosevelta
i
Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej)
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę
i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz
przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej – okres realizacji od 2015 do 2016
r.;
8. Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy
9. Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację
Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
10.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Trzebnica - SP w Kuźniczysku
11.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Trzebnica - Gimnazjum przy św. Jadwigi
12.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Trzebnica – Przedszkole nr 1
13.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdzcu Wielkim
6

14.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
15.Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica ( budowa
świetlicy - Księginice)
16.Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa
świetlicy - Ligota)
17.Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica ( budowa
świetlic - Kuźniczysko)
18.Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór)
19.Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kuźniczysko – okres realizacji od 2015 do 2016 r.;
20.Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości
Nowy Dwór – okres realizacji od 2015 do 2016 r.;
21.Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie
Trzebnica (Ratusz)
22.Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem
23.Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - 2014 do 2022 r.;
24.Programy zdrowotne – okres realizacji 2014 do 2016 r;
25.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim – okres realizacji od 2014 do 2015 r;
26.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie – okres realizacji od 2014 do
2015 r;
27.Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji od 2013 do 2015 r.;
28.Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2014 do
2015 r.;
29.Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2017 do 2018
r.;
30.Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej
w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
31.Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały – okres realizacji
od 2014 do 2015 r.;
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32.Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin – okres realizacji od 2014
do 2015 r.;
33.Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
34.Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice
– okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
35.Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach
Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2018 r.;
36.Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej
Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.;
37.Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji od 2013 do 2017 r.;
38.Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy okres realizacji od 2014 do 2015
r.;
39.Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2 – okres realizacji od
2014 do 2016 r.;
40.Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach – okres realizacji od 2014 do
2015 r.;
41.Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku – okres realizacji od 2014 do
2015 r.;
42.Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów
komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej
Nr 3 w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2016 r.;
43.Przebudowa ulicy Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy
i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości
Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami – okres realizacji od 2014 do
2015 r.;
44.Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku ul. Nowej do ul. Armii Krajowej
w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
45.Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacja i wyposażeniem
TCKiS - okres realizacji od 2012 do 2016 r.;
46.Rozbudowa i wyposażenie TCM „Zdrój” wraz z modernizacja
i termomodernizacja istniejącego budynku - okres realizacji od 2012 do
2021 r.;
47.Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do
2017 r.;
48.Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016
do 2017 r.;
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49.Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013
do 2018 r.;
50.Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór - okres realizacji do 2014
do 2015 r.;
51.Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie - okres realizacji od 2014
do 2015 r.;
52.Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko okres realizacji 2014 do 2015 r.
To są wszystkie zmiany.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 19 . Uchwała Nr VI/70/15 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2015 i lata następne wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2015 rok wraz z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzeń
Komisji a teraz zostanie omówiona autopoprawka i oddał głos Pani skarbnik.
Skarbnik poinformowała, że zmiany wielkości wynikają dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Trzebnica” i w związku z tym
została zmniejszona kwota dotacji, która miała być przekazana Gminie Trzebnica
na tzw. „schetynówkę”, ponieważ zadanie nie osiągnęło ceny, która była
w kosztorysie. Oprócz tego wprowadzono do budżetu środki z zadań, które już,
albo nie zostaną wykonane w terminie niewygasających wydatków czyli do 24
czerwca br. bądź, które zostały już rozliczone i dotyczy to oświetlenia ulic
i palców, dróg oraz domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów i jest to przyłącze
energetyczne. Zmiany w planie wydatków ulegają zmianie w związku z realizacją
rzeczową rzeczonej „schetynówki”. Kolejne zmiany dotyczą szkół podstawowych
i zostały one uwzględnione zgodnie z wnioskiem ZAPO. Zostały przesunięte
środki w gospodarce ściekowej i ochronie środowiska na realizację zakupu usług
remontowych. Również w ramach wydatków bieżących przesunięto niewielkie
środki w ramach funduszu sołeckiego.
Pozostałe zmiany dotyczą wydatków majątkowych i tak w poz. 11 jest przebudowa
ul. Łabędziej w Księginicach; w poz. 13 prosiła o dopisanie do ul. Grota
Roweckiego ulicy Szarych Szeregów; w poz. 14 jest nowe zadanie p.n. ”poprawa
dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę
dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul.
Milickiej i ul. Prusickiej. Pozycja 35 – zadanie pn. „pozyskanie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica” – zwiększenie środków.
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Poz. 49 – „projekt oświetlenia drogowego Boleścin-Skarszyn” jest to nowe
zadanie. Poz. 50 wprowadzono zadanie pn:” projekt oświetlenia w Cerekwicy”.
Poz. 61 – „zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek
Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu” i to są te
środki wprowadzone z wydatków niewygasających.
Poz. 64 zwiększenie środków na zadanie pn. „ rozbudowa i przebudowa wraz
z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu”.
Poz. 89 – doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie. To są wszystkie
zmiany, które zostały wprowadzone autopoprawką do budżetu.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką: „za” -19. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2015 rok wraz z autopoprawką została podjęta.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Biedaszków Wielki.
Prowadzący poinformował, że jest kilka projektów uchwał dotyczących nadania
nazw drogom gminnym . Jeśli są pytania, to prosił, aby zadać je teraz, bo potem
odbędzie się głosowanie.
Radni nie mieli pytań do projektów.
Przewodniczący przeszedł do głosowania ww. projektu: „za” – 19. Uchwały Nr
VI/72/15 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Biedaszków
Wielki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie wsi Księginice.
Prowadzący przeszedł do głosowania ww. projektu : „za” – 19. Uchwała Nr
VI/73/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Księginice, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w
obrębie wsi Szczytkowice.
Przewodniczący przeszedł do głosowania ww. projektu: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/74/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Szczytkowice, została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Świątniki.
Prowadzący przeszedł do głosowania ww. projektu: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/75/15 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Świątniki, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia
w Trzebnicy.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19.
Uchwała Nr VI/76/15 w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia
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w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul.
Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytał, czy są dodatkowe pytania do projektu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/77/15
w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla
działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi
Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254
AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytał, czy radni mają dodatkowe pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała
Nr VI/78/15 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek
nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec
Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1
obręb wsi Ujeździec Wielki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5,
części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17,
18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytał, czy są dodatkowe pytania do projektu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/79/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5,
części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17,
18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytał, czy są pytania do projektu.
Pytań nie było.
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Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/80/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytał, czy są pytania do projektu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/81/15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Dwór, została podjęta jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – A.
Przewodniczący powiedział, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Zapytał, czy są dodatkowe pytania do projektu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19. Uchwała Nr
VI/82/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Księginice – A, została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego na rok 2015.
Prowadzący poinformował, że projekt był omawiany podczas prac Komisji ds.,
budżetu i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie poprosił przewodniczącego
komisji ds. budżetu o odczytanie planu pracy.
Przewodniczący Komisji Jan Zielonka przeczytał projekt uchwały w sprawie
planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na rok 2015: cyt „
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały
Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Trzebnica - Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:
§1
Zatwierdzić następujący plan pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
na 2015 rok:
I Kwartał
1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebni ca na rok 2015.
2) Wnioski i propozycje członków Komisji.
II Kwartał.
1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebni ca na rok 2015.
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2) Analiza wykonania budżetu Gminy Trzebnica za rok 2014 oraz zaopiniowa nie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Marka Długozimy.
3) Wnioski i propozycje członków Komisji.
III Kwartał.
1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebni ca na rok 2015.
2) Analiza wykonania budżetu Gminy Trzebnica za pierwsze półrocze 2015
roku.
3) Wnioski i propozycje członków Komisji.
IV Kwartał.
1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebni ca na rok 2015.
2) Opiniowanie projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok.
3) Wnioski i propozycje członków Komisji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Na zakończenie oznajmił, że plan został pozytywnie zaakceptowany przez
członków Komisji.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” 19. Uchwała Nr VI/83/15
w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na rok
2015 została podjęta jednogłośnie.
(wyszedł radny Janusz Pancerz, obecnych – 18)
Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Jaźwiny.
Przewodniczący oznajmił, że przed nimi jest kolejny pakiet uchwał dotyczący
strategii rozwoju wsi i jeżeli ktoś ma pytania, to prosił, aby teraz odnieśli się do
całości.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18. Uchwała Nr
VI/84/15 w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Jaźwiny, została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Koczurki.
Kolejny projekt dotyczył wsi Koczurki: „za” - 18. Uchwała VI/85/15
w
sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koczurki,
została podjęta jednogłośnie.
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Ad.25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Koniowo.
Prowadzący poddał pod głosowanie trzeci projekt w tym pakiecie i dotyczył on
wsi Koniowo: „za” – 18. Uchwała Nr VI/86/15
w sprawie zatwierdzenia
zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Kuźniczysko.
Czwarty projekt w tym pakiecie dotyczył wsi Kuźniczysko: „ za” – 18. Uchwała
Nr VI/87/15 w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Kuźniczysko, została podjęta jednogłośnie.
Ad.27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Ligota.
Piąty projekt dotyczył wsi Ligota: „za” – 18. Uchwała VI/88/15 w sprawie
zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Raszów.
Szósty projekt dotyczył wsi Raszów: „za” – 18. Uchwała Nr VI/89/15 w
sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Raszów,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Skoroszów.
Siódmy projekt w tym pakiecie dotyczył wsi Skoroszów: „za” – 18. Uchwała
Nr VI/90/15 w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Skoroszów, została podjęta jednogłośnie.
Ad.30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Ujeździec Wielki.
Ósmy projekt dotyczył wsi Ujeździec Wielki: „za” – 18. Uchwała Nr VI/91/15
w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec
Wielki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.31. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej pod
nazwą „Nowa Trasa Obornicka”.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo Stowarzyszenia „Nowa Trasa
Obornicka”, które prosiło o wsparcie inicjatywy budowy drogi Wrocław –
Oborniki Śl. Komisja Rady zaopiniowała pozytywnie powyższą sprawę.
Burmistrz i przewodniczący zaproponowali wprowadzić taki projekt do porządku
obrad.
Radna Ewa Przysiężna zapytała, czy to się wiąże z jakimiś kosztami dla Gminy
Trzebnica.
Burmistrz wyjaśnił, że sprawa wymaga tylko wsparcia i nie wiąże się to z żadnymi
kosztami dla Gminy. Dodał, że to jest dobra inicjatywa i należy ją wspierać.
Pytań więcej nie było.
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Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 18. Uchwała
Nr VI/92/15 w sprawie poparcia inicjatywy społecznej pod nazwą „Nowa
Trasa Obornicka”, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 32. Komunikaty.
Prowadzący poinformował, że na stronie urzędowej bip jest zamieszczone
ogłoszenie o naborze ławników na lata 2016-2019. Następnie udzielił głosu Panu
Marianowi Kowalskiemu prowadzącemu muzeum w Marcinowie.
Pan Marian Kowalski podziękował Burmistrzowi za dotychczasowe wsparcie
zarówno dla muzeum jak również dla syna Tomasza, który miał wypadek na
motocyklu i w tej chwili jest w trakcie rehabilitacji. Swoje podziękowania
skierował również do Starosty, który był obecny na Sali. Zwrócił się do radnych
z prośbą o wsparcie dla jego działalności. Dodał, że to jest 56 lat jego pracy.
Ad.33. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia
o godzinie 13:50.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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