P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/17
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 marca 2017 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 22 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tomasz Kowalik,
Stan radnych w dniu sesji - 20
XXVII 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 XXVII sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka
Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, sołtysów, panie i panów radnych oraz
przedstawicieli prasy. Powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem otrzymali
porządek obrad sesji do którego prosił o dopisanie w punktach: 7, 8 i 15 „wraz
z autopoprawką”.
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad: „za” – 20. Radni jednogłośnie
przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XXVII 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 autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok
wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/57/15 Rady Miejskiej
w Trzebnicy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w lokalnym
transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica.
9. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Trzebnica.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium "Złote Perły
Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie
1

Gminy Trzebnica.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi
Malczów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Świątniki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi
Świątniki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzebnicy wraz z autopoprawką.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica.
18.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.
19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 w rejonie
ulicy Milickiej w Trzebnicy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu
miasta Trzebnica.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy.
22.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania „Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy
Trzebnica w 2017 r.”
24.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie
drzew i krzewów.
25.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej,
Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy –
w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.
26.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021.
27. Interpelacje i zapytania.
28.Wolne wnioski.
29.Komunikaty.
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30.Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił informację z realizacji zadań cyt.:
„Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 27 lutego 2017 roku i od tej
daty podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i
lata następne,
2. sprzedaży na własność w trybie przetargowym, nieruchomości komunalnej
gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Brzezie o nr 152/2 AM1 o powierzchni 0,0883,
3. zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok,
4. sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym, nieruchomości komunalnej
gruntowej niezabudowanej, położonej w Trzebnicy, rejon ulicy Milickiej o
powierzchni 0,0685 – sprzedaż odbywa się w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej”.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej był
wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie przeprowadził
głosowanie: „za” – 20. Protokół został przyjęty jednoglosnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był procedowany podczas Komisji
i uzyskał pozytywną opinię a dziś zostanie przedstawiona autopoprawka przez Panią
skarbnik.
Skarbnik powiedziała, że autopoprawką wprowadza się zmiany do budżetu roku
2017. Ulegają zmianie zapisy w kolumnie 6 oraz zapisy w kolumnie 14.3.2.
gdzie należało wpisać w 2018 r kwotę 1.299.375,68 i powtórzyć ja w roku 2019
i 2020. W roku 2021 należało wpisać kwotę 649.687,56. Są to zmiany porządkujące
WPF.
Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
Nr XXVII/283/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017
rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas Komisji
i został pozytywnie zaopiniowany. Teraz zostanie przedstawiona autopoprawka.
Skarbnik powiedziała, że autopoprawką wprowadza się dotację dla Gminnego
Centrum, Kultury i Sportu. Dodatkowo porządkuje
się zapisy w innych
przedsięwzięciach – inwestycjach, zmianie ulegają
zadania: rozbudowa
i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój wraz
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z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku; Junior i Senior
w Małuszynie – rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Budowa placu
zabaw wraz z siłownią oraz altana. Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone
w dochodach, na które nie był robiony plan w budżecie.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
Nr XXVII/284/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok
wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/57/15 Rady Miejskiej
w Trzebnicy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w lokalnym
transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica.
Prowadzący oznajmił, że projekt uchwały był omawiany na Komisji i został
pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było. W wyniku głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/285/17 zmieniającej Uchwałę Nr V/57/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe
w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt był szeroko omawiany podczas
komisji i został pozytywnie przez nią zaopiniowany. Zapytał czy są pytania.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/286/17 w sprawie
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Trzebnica.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt również był wyjaśniany podczas
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było. W wyniku głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/287/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium "Złote Perły
Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy
Trzebnica.
Prowadzący powiedział, że również ten projekt był szeroko omawiany podczas
Komisji przez Burmistrza i uzyskał pozytywną opinię. Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0,
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„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/288/17 w sprawie zasad
udzielania stypendium "Złote Perły Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów
i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi
Malczów.
Przewodniczący poinformował, że projekt był omówiony podczas Komisji
i został pozytywnie zaopiniowany a nazwa ulicy brzmi: Dębowe Wzgórze.
Pytań nie było. Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” –
20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/289/17
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Malczów, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie wsi Świątniki.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt również był wyjaśniany podczas
Komisji i został pozytywnie zaopiniowany a nazwa brzmi: ulica Bukowa.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/290/17 w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Świątniki, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie wsi Świątniki.
Prowadzący powiedział, że jest to kolejny projekt dotyczący nadaniu nazwie drodze
i on również uzyskał pozytywną opinię Komisji. Nazwa drogi brzmi: Zielone
Wzgórze.
Radni nie mieli pytań. W wyniku głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/291/17 w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Świątniki, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebnicy wraz z autopoprawką.
Prowadzący powiedział, że autopoprawka porządkuje zmiany, które były omówione
podczas Komisji.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XVII/292/17 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebnicy wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Prowadzący Mateusz Stanisz oznajmił, że pani kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej omówiła na Komisji ww. projekt uchwały oraz projekty z punktów 17
i 18 porządku obrad. Zapytał, czy są pytania.
Radni nie mieli pytań. Wobec powyższego poddał projekt pod głosowanie:
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„za” - 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXVII/293/17 w sprawie wysokości oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie, została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy
Trzebnica.
Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/294/17
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.18. 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.
Prowadzący przypomniał, że ten projekt był omawiany podczas Komisji i został
pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXVII/295/17 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.19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 w rejonie
ulicy Milickiej w Trzebnicy.
Prowadzący poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię podczas Komisji
i zapytał czy są dodatkowe pytania.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” –
20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/296/17
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 w rejonie ulicy Milickiej
w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla
fragmentu miasta Trzebnica.
Przewodniczący powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Z uwagi na brak pytań, poddał projekt pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/297/17 w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta
Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy.
Prowadzący wyjaśniał, że ten projekt również był szeroko omawiany podczas
Komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Pytań nie było. W wyniku głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała nr XXVII/298/17 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica.
Prowadzący zakomunikował, że projekt uchwały był omawiany podczas Komisji
i uzyskał pozytywną opinię . Kuratorium Oświaty wydało pozytywną opinię.
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” –
20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/299/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania „Programu Opieki nad
Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Trzebnica w 2017 r.”
Prowadzący wyjaśniał, że projekt był szeroko omawiany podczas Komisji i uzyskał
pozytywną opinię.
Pytań nie było. Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/300/17
w sprawie wprowadzania „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2017
r.”, została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów.
Przewodniczący powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Z uwagi na brak pytań, poddał projekt pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw” - 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/301/17 w sprawie
określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, została
podjęta jednogłośnie.
Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej
w Trzebnicy – w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.
Prowadzący zakomunikował, że projekt uchwały był omawiany podczas Komisji
i uzyskał pozytywną opinię .
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Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr
XXVII/302/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej
w Trzebnicy – w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021.
Prowadzący wyjaśniał, że projekt był obszernie omawiany podczas Komisji
i uzyskał pozytywną opinię.
Pytań nie było. W wyniku głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała Nr XXVII/303/17 w sprawie uchwalania wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata
2017-2021, została podjęta jednogłośnie.
Ad.27. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje
i zapytania do biura Rady.
Ad.28. Wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.
Ad.29. Komunikaty.
Prowadzący przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30
kwietnia 2017 r.
Innych komunikatów nie było.
Ad.30. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia
o godzinie 14:55.

Protokół sporządziła;
Jadwiga Mirowska
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