P R O T O K Ó Ł Nr XXI/16
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 listopada 2016 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 4 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Paweł Kubiak, Tomasz Kowalik, Janusz Pancerz.
Stan radnych w dniu sesji - 18.
XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXI nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo
serdecznie Burmistrza Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie
i panów radnych, przedstawicieli lokalnych mediów.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. Do porządku obrad, dziś
wpłynęły dwa projekty uchwał . Pan burmistrz wyraził zgodę na ich
wprowadzenie do porządku.
Po punkcie 5 wprowadza się punkt 6
w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2016 rok. Po punkcie 8 wprowadza się punkt 9 w brzmieniu: Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu
na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych drogi
powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku TrzebnicaSzczytkowice- Komorowo- Biedaszków Mały – ETAP II Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od
skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości
1245 m, gm. Trzebnica”. Prowadzący poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek wraz z poprawkami: „za” – 18. Został przyjęty następujący
porządek obrad:
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 zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016
rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
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bezprzetargowej prawa własności działki nr 60/5 AM - 13 położonej w
Trzebnicy na rzecz Skarbu Państwa oraz upoważnienia do zastosowania
przy tej sprzedaży bonifikaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Trzebnickiemu na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów
technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi
powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice- KomorowoBiedaszków Mały – ETAP II Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1400D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m.
Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1245 m, gm.
Trzebnica”.
9. Komunikaty.
10. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił następującą informacje z realizacji
zadań własnych gminy cyt.: „Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
odbyła się 30 września 2016 roku i od tej daty podjęto zarządzenia
w następujących sprawach:
1. Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy.
2. Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebnicy.
3. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok.
4. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2016 i lata następne.
5. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oraz powołania komisji przetargowej na realizacje zadania pn.:
„ Utworzenie Dziennego Domu Seniora – WIGOR przy ul. Ks. Bochenka
w Trzebnicy „.
6. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w celu realizacji zadania pn.: „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
parkingów i placów na terenie miasta i gminy Trzebnica”.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XX sesji Rady Miejskiej
był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie: „za” – 18. Protokół został przyjęty.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok.
Burmistrz powiedział, że zmiana została podyktowana najistotniejszym
zadaniem inwestycyjnym i chodzi tu o drogę powiatową nr 1400D w części
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przebiegającą przez Gminę Trzebnica. Powiat wystąpił do Wojewody
i otrzymał środki na remont drogi powiatowej w wysokości 500 tysięcy.
Zadanie to po przetargu wyniosło 700 tysięcy złotych i dlatego żeby
zrealizować ten etap Gmina zobowiązała się dołożyć 200 tysięcy złotych
złotych. Za 2 lata droga będzie gotowa. Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą
zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się środki
z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w rozdziale
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego”.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 18.
Uchwała Nr XXI/216/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2016 rok, została podjęta.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej prawa własności działki nr 60/5 AM - 13 położonej
w Trzebnicy na rzecz Skarbu Państwa oraz upoważnienia do zastosowania przy
tej sprzedaży bonifikaty.
Burmistrz Marek Długozima poinformował, że były prowadzone rozmowy
dotyczące przekazania części gminnej działki pod rozbudowę Sądu
w Trzebnicy. Sąd chce się rozbudować, żeby wszystko było w jednym miejscu,
chodzi tu o kuratorów sądowych, którzy obecnie dzierżawią pomieszczenia w
innym miejscu. Gmina ma działkę za Sądem. Działka ta umożliwi rozbudowę
Sądu i tym samym podniesie standard obsługi interesantów.
Radna Przysiężna zapytała w imieniu mieszkańców, czy nie zostanie na ten cel
zaadaptowana część parku.
Burmistrza odparł, że nie. Zostanie jak już mówił zagospodarowana skarpa za
Sądem.
Więcej pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 18.
Uchwała Nr XXI/217/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej prawa własności działki nr 60/5 AM – 13 położonej
w Trzebnicy na rzecz Skarbu Państwa oraz upoważnienia do zastosowania
przy tej sprzedaży bonifikaty, została podjęta.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Trzebnickiemu na realizację zadania pn. „Polepszenie parametrów technicznych
drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku
Trzebnica-Szczytkowice- Komorowo- Biedaszków Mały – ETAP II
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od km. 6+475 do
km. 7+720 od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki
na długości 1245 m, gm. Trzebnica”.
Burmistrz powiedział, że ten projekt jest konsekwencją zmian w budżecie i musi
być podjęta uchwała, która będzie podstawą do zawarcia porozumienia.
3

Współpraca ze Starostą układa się dobrze a droga która powstanie wraz ze
ścieżką rowerową będzie służyć mieszkańcom Gminy. To jest też realizacja
programu wyborczego, przypomniał na zakończenie.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 18.
Uchwała Nr XXI/218/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pn. „Polepszenie
parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D; tj. przebudowa
drogi powiatowej na odcinku Trzebnica-Szczytkowice- KomorowoBiedaszków Mały – ETAP II Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1400D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m.
Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1245 m, gm.
Trzebnica”, została podjęta.
Ad.9. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że otrzymali dziś w kopertach
informację z Urzędu Skarbowego w Trzebnicy dotyczącą
złożonych
oświadczeń majątkowych za rok 2015. Jeżeli mieliby jakieś wątpliwości prosił,
aby kontaktowali się bezpośrednio z Urzędem Skarbowym.
Więcej komunikatów nie było.
Ad.10.
Zamknięcie
nadzwyczajnej
sesji
Rady
Miejskiej.
Prowadzący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał jej zamknięcia o godzinie 15:15.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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