P R O T O K Ó Ł Nr XXV/17
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2017 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 13 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecny: Tomasz Kowalik
Stan radnych w dniu sesji - 20.
XXV 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 XXV 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 przedstawiciela lokalnych mediów.
Poinformował, że porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali.
Do punktu 6 prosił o dopisanie 2 autopoprawek a w punkcie 7 autopoprawkę.
W dniu dzisiejszym radni otrzymali 2 projekty uchwał, które należy wpisać :
Jako punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
oraz drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu.
Innych wniosków do porządku obrad nie było.
Przewodniczący poddał porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami pod
glosowanie: „za” – 20. Rada jednogłośnie przyjęła 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 zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z 2 autopoprawkami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok
wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie
ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy.
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10.Podjęcie uchwały 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”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w
Trzebnicy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz drodze
gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu.
18.Interpelacje i zapytania.
19.Wolne wnioski.
20.Komunikaty.
21.Zamknięcie XXV sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz przedstawił informacje od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy,
która odbyła się odbyła się 13 stycznia 2017 roku ; cyt.”
1. przyznania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny,
2. przyznania stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów
z niezamożnych rodzin,
3. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w celu realizacji zadania pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo
– gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie”.
Pytań nie było.
Ad.5.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z
XXIV
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do
niego żadne uwagi. Następnie przeprowadził głosowanie: „za” – 20. Protokół
został przyjęty.
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Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z 2 autopoprawkami.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był szeroko
omawiany na Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Dziś Pani skarbnik
przedstawi drugą autopoprawkę.
Skarbnik Barbara Krokowska powiedziała, że w drugiej autopoprawce zmianie
ulega załącznik nr 1 do autopoprawki oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
stanowiący załącznik nr 2. Chodzi o zmianę zapisu zadania było: „Modernizacja
i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy”
a jest: „Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy wraz z wykonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych”. Wprowadzoną zmianę inwestycyjną
finansować będą od 2017 roku.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z dwiema
autopoprawkami: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXV/264/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z 2
autopoprawkami, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017
rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący powiedział, że projekt wraz z autopoprawką był szeroko
omawiany podczas komisji i uzyskał pozytywna opinię.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt wraz z autopoprawką:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr
XXV/265/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica na 2017 rok.
Prowadzący powiedział, że projekt był szeroko omawiany podczas komisji
i został pozytywnie przez nią zaopiniowany. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania : „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXV/266/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica
na 2017 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy.
Prowadzący wyjaśnił, że zmienia się wysokość parametrów budynku Biblioteki.
Zapytał, czy radni mają pytania. Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXV/267/17 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka
i Obrońców Pokoju w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały 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”.
Przewodniczący Rady poinformował, że to jest kolejny etap usuwania azbestu
w naszej Gminie.
Pytań nie było.
Po przeprowadzeniu głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0 , powiedział, że Uchwała Nr XXV/268/17 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.11. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Trzebnica.
Prowadzący zakomunikował, że projekt był omawiany podczas komisji i uzyskał
pozytywną opinię.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 2,
Uchwała Nr XXV/269/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Trzebnica, została podjęta.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy
Trzebnica.
Przewodniczący Rady powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała pakiet
projektów przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni nie mieli
pytań.
Radni nie mieli pytań do projektów uchwał.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXV/270/17 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące
w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie.
W wyniku głosowania: : „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0, Uchwała Nr XXV/271/17 w sprawie wysokości oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie, została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
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psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXV/272/17 w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich
pobierania, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior-WIGOR” w Trzebnicy.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt również szeroko był omawiany
podczas komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
Po przeprowadzeniu głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0 , powiedział, że Uchwała Nr XXV/273/17 zmieniająca Uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Trzebnicy, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz
drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że nadaje się nazwę ulicy – Miodowa.
Radna Trela zapytała w jakim to jest rejonie.
Burmistrz odparł, że w rejonie ulicy Węgrzynowskiej. Tam powstają nowe domy.
Więcej pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXV/274/17 w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej oraz drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to konsekwencja dołączenia dalszych terenów do
Spółki ERGO. To jest teren gdzie mieści się stacja uzdatniania wody.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXV/275/17 w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje
i zapytania do biura Rady.
Ad.19. Wolne wnioski.
Radna Przysiężna odniosła się do podjętej uchwały w punkcie 15 i powiedziała,
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że należałoby przekazać informację szerzej, bo z informacji jakie uzyskała na
posiedzeniu Komisji, to tylko 2% korzysta z tej usługi.
Burmistrz odparł, że dziś było oficjalne otwarcie i informacja będzie szerzej
przekazana.
Radna Przysiężna odniosła się do zasiłków i zapytała dlaczego tak mały odsetek
ludzi z tego korzysta.
Skarbnik odpowiedziała, że nie było więcej zgłoszeń.
Radny Bocian zapytał o reformę oświaty, chciałby wiedzieć jak to będzie
wyglądać od września.
Burmistrz odparł, że wszystko jest na razie na etapie budowania obwodów.
W „Panoramie” ukazał się wstępny podział, po spotkaniu z dyrektorami szkół.
Jutro kolejne spotkanie w tej sprawie i będą chcieli zamknąć ten temat . W połowie
lutego odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Potem zostanie przedstawiona
informacja Radzie. Temat jest trudny. Budynek Gimnazjum nr 1 będzie musiał
zostać przystosowany do potrzeb dzieci młodszych. Rodzice się obawiają, że jak
młodsze dzieci przejdą do tej szkoły to spotkają się tam ze starszymi. Dyrektorzy
mieli się zastanowić nad najlepszymi rozwiązaniami, tak aby nadchodzące zmiany
w systemie oświaty były jak w najmniejszym stopniu odczuwalne przez dzieci.
Plusem reformy będzie to, że zniknie dwuzmianowość. Na remont Gimnazjum,
nowe boisko, nowy plac potrzeba miliona złotych i do wakacji musza się z tym
uporać. System ośmioklasowy to jest bardzo dobry system. Rada ma czas do końca
marca, aby podjąć stosowne uchwały.
Ad.20. Komunikaty.
Komunikatów nie było.
Ad.23. Zamknięcie XXV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany
i słowami „ zamykam obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godzinie 15:10.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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