P R O T O K Ó Ł Nr XVI/16
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 czerwca 2016 roku.
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 10 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy,
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Janusz Pancerz.
Spóźnił się radny Marek Paszkot.
XVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie stwierdził quorum,
po czym słowami cyt. „otwieram obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej
otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską,
panie i panów radnych, panie i panów sołtysów oraz media.
Poinformował, że do porządku obrad wprowadzone zostaną następujące zmiany: dwie
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzebnica na rok 2016 i lata następne, dwie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok, autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
„Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”. Na prośbę Burmistrza zostaje
wykreślony z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia
ze Związku Gmin „Bychowo”.
Uwag do porządku nie było.
Przewodniczący poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie: „za” – 18. Rada
jednogłośnie przyjęła 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 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:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 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 2016 i lata następne wraz z dwoma autopoprawkami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok wraz
z dwoma autopoprawkami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie
powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego –
Gmina Trzebnica” wraz z autopoprawką.
15. Komunikaty.
16. Zamknięcie sesji 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 29 kwietnia 2016 roku i od tej daty podjęto
zarządzenia w następujących sprawach:
1. Powierzenia stanowiska dyrektora Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof.
E. Kajdasza w Trzebnicy Pani Annie Szpil.
2. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.
3. Zarządzenie w sprawie zmiany opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy
ul. Spokojnej.
4. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zakup używanego
pojazdu – samochodu osobowego w Trzebnicy.”
Pytań brak.
Doszedł radny Marek Paszkot.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XV sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł do głosowania: „ za” – 19, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy za rok 2015.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji. Zapytał
czy są pytania. Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/179/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy za rok 2015,
została podjęta jednogłośnie.

Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok.
Prowadzący oznajmił, że projekt uchwały omawiany był podczas posiedzenia komisji. Zapytał czy

są jakieś dodatkowe pytania. Pytań nie było. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/180/16 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica za 2015 rok, została podjęta jednogłośnie.

Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poinformował zebranych, że sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2015 rok, 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 2015 rok przedstawi skarbnik Gminy Barbara
Krokowska.
Skarbnik poinformowała, że uchwałą nr V/101/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Trzebnica za 2015 rok Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał
opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady podziękował pani Skarbnik a następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie wniosku.
Przewodniczący Komisji Andrzej Łoposzko odczytał wniosek cyt:
“Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
Na podstawie art. 270 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
885 z późniejszymi zmianami) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebnicy po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdaniami
finansowymi, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Trzebnica za rok 2015 i wnioskuje
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Uzasadnienie: Budżet Gminy Trzebnica w 2015 r. zrealizowany został zgodnie z uchwałami Rady
Miejskiej w Trzebnicy i kształtował się następująco:
1. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 72.991.849,96 zł, co stanowi 99,62% planu. Dochody
bieżące zrealizowano w wysokości 65.345.303,29 zł (99,77% planu), a dochody majątkowe w
kwocie 7.646.546,67 zł (98,30% planu), w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 4.871.799,18 zł
(99,68% planu).
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 80.277.176,91 zł (96,03% planu), z tego:
wydatki bieżące w kwocie 62.742.496,61 zł (96,06% planu) i wydatki majątkowe w kwocie
17.534.680,30 zł (95,93% planu), W sprawozdaniu omówiono, realizowane zadania bieżące
i inwestycyjne oraz podano kwoty wydatków poniesionych z tego tytułu.
3. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem
w kwocie 7.285.326,95zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.323.000,00 zł.
4. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest
wielkością dodatnią i wynosi 2.602.806,68 zł. przy planowanym w kwocie 177.981,76 zł. Oznacza
to, że zachowany został wymóg określony przepisami art.242 ust.2 ufp, w myśl którego na koniec
roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast wykonana
za 2015 r relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o której mowa w art.243 ufp
wynosiła 10,24% przy planowanej 6,91%.
5. Zadłużenie Gminy Trzebnica na dzień 31 grudnia 2015 r. (zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły) wyniosło 49.132.065,35 zł, tj. 67,31% wykonanych dochodów budżetowych.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebnicy
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2015 i wnosi o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Trzebnica za rok 2015.”
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica za 2015 rok cyt:
„Uchwała Nr V/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica za 2015 rok. Na podstawie art.
19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz zarządzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu, w osobach:
1. Ewa Pudło – przewodnicząca;
2. Joanna Radzieja;
3. Maciej Gardas,
wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica za 2015 r.
Uzasadnienie: Po zapoznaniu się z przekazanym 18 maja 2016 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica za
2015 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdza, że wniosek
sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym
sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebnicy po dokonaniu analizy powyższych dokumentów
i wydaniu pozytywnej oceny wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015, sformułowała wniosek
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica. Biorąc powyższe pod uwagę Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną
o wniosku. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.”
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Komisji i poinformawał, że po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, informacją o stanie mienia Gminy, stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej można przejść do głosowania.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok: „za” – 19.
Uchwała Nr XVI/181/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, została podjętą jednogłośnie.
Przewodniczący Rady złożył Burmistrzowi gratulacje i życzył dalszych sukcesów.
Burmistrz Marek Długozima podziękował wszystkim za zaufanie. Poinformował, że życzy każdej
gminie takiego budżetu jaki ma Gmina Trzebnica. Realizowane były duże inwestycje, między
innymi remont Gminnego Centrum Kultury i Sportu, obecnie kończony jest remont Gminnego
Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój. Są to milionowe inwestycje. Budowane i remontowane są
drogi, świetlice, szkoły, place zabaw. Wszystko co jest zakładane zostaje zrealizowane. Obietnice
składane wyborcom są realizowane. Pan Burmistrz na koniec jeszcze raz podziękował za
współpracę pani skarbnik, przewodniczącemu rady, radnym, sołtysom i dodał, że dalej będzie
pracował dla rozwoju Gminy Trzebnica.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2016 i lata następne wraz z dwoma autopoprawkami.
Prowadzący poprosił o zabranie głosu panią skarbnik Barbarę Krokowską. Skarbnik
poinformowała, że druga autopoprawka wynikała z konieczności dostosowania wydatków, które są
trochę inne niż w pierwszej autopoprawce. Zmiany miały wpływ na wielkość wydatków bieżących
i majątkowych ponieważ dokonano przesunięć pomiędzy kategoriami tych wydatków. Pytań nie
było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/182/16 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz z dwoma autopoprawkami,
została podjęta jednogłośnie.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok wraz
z dwoma autopoprawkami.
Prowadzący również poprosił panią Barbarę Krokowską o zabranie głosu. Skarbnik poinformowała,
że zmiany realizowane zarządzeniem dotyczą 2016 roku w związku z czym należało wprowadzić
bieżące zmiany do projektu uchwały. Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Dostawa
i montaż kontenerów na boisko w Biedaszkowie Wielkim” na „Dostawa i montaż kontenerów
na boisko w Brzeziu”. Pytań nie było.
Przzewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/183/16 w sprawie zmian w budżecie gminy
Trzebnica na 2016 rok wraz z dwoma autopoprawkami, została podjęta jednogłośnie.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Trzebnica.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia komisji, zapytał
czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania ww. projektu : „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 2. Uchwały nr XVI/184/16 w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wspomagających zatrudnionych
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica, została
podjęta.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie powołania
stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas komisji, zapytał czy są
pytania. Pytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/185/16 w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy
i ustalenia ich składów osobowych, została podjęta jednogłośnie.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas komisji, zapytał czy są
pytania. Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/186/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi

Świątniki, została podjęta jednogłośnie.
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia
29 października 2015 r. w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina
Trzebnica” wraz z autopoprawką.
Prowadzący powiedział, że projekt wraz z autopoprawką był omawiany na posiedzeniu komisji.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XVI/187/16 w sprawie zmiany Uchwały
nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
„Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica” wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad 15
Komunikaty.
Komunikatów brak.
Ad 16
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami cyt.
„zamykam obrady sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XVI sesji o godzinie
14:55.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

