P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/17
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 maja 2017 roku.
Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 17 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy,
18 – uchwała nr V/87/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Składu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik.
Stan radnych w dniu sesji – 20.
XXVIII 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 XXVIII 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: w punkcie
9 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne, pkt 10 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok, pkt 13 autopoprawka do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica, pkt 14
autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica oraz wprowadzenie w punkcie 21 projektu
uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebnica od Powiatu Trzebnickego prowadzenia
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.
Uwag do porządku nie było.
Przewodniczący poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie: „za” – 20. 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 Gminne
Centrum Kultury i Sportu za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Na podstawie art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 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 2017 i lata następne wraz z autopoprawką.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z
autopoprawką .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jaszyce dla części A.
13. Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Cerekwica wraz z autopoprawką.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica wraz z autopoprawką.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa
Dolnośląskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Marcinowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej stanowiącej działkę 143/1 AM-10 w
Trzebnicy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebnica od Powiatu Trzebnickego
prowadzenia Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.
22. Komunikaty.
23. 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 marca 2017 roku i od tej daty podjęto
zarządzenia w następujących sprawach:
1. Przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie
miasta Trzebnica, w rejonie ul. Piwnicznej.
2. Sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowej zabudowanej położonej w obrębie miasta Trzebnica, w rejonie ul. 1 Maja.
3. Nabycia do gminnego zasobu własności nieruchomości gruntowej, położonej
w
miejscowości Taczów Mały, regulacja stanu prawnego – część drogi gminnej.
4. Sprzedaży na własność, w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości
gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie miasta Trzebnica.
5. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
6. Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania
komisji przetargowej na realizacje zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy
szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania„.
7. Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania
komisji przetargowej na realizacje zadania pn. „ Termomodernizacja dwóch budynków

użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum Nr 1
i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).
8. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof.
Edmunda Kajdasza w Trzebnicy.
9. Sprzedaży na własność w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości
gruntowych niezabudowanych położonych w Trzebnicy przy ul. Fiołkowej, Jaśminowej,
Chabrowej. Teren w rejonie ulicy Polnej, środki przeznaczone na zakup gruntu pod drogi.”
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Następnie przeszedł do głosowania: „ za” – 20, „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 2016.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji. Zapytał
czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/304/17 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w
Trzebnicy za rok 2016, została podjęta.

Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2016 rok.
Prowadzący oznajmił, że projekt uchwały omawiany był podczas obrad Komisji oraz pozytywnie
zaopiniowany. Pytań nie było. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 20,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/305/17 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za
2016 rok, została podjęta.

Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z
tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Mateusz Stanisz poinformował zebranych, że ustawodawca nakłada specjalny
obowiązek, tryb przyznawania absolutorium. Radni muszą zapoznać się
ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Zaznaczył, że materiały wszyscy otrzymali w stosownym terminie, następnie poprosił panią Skarbnik
o zabranie głosu. Skarbnik odczytała uchwałę nr V/87/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Składu
Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
o
przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Trzebnica za 2016 rok (załącznik nr 18). Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu wydał opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady podziękował Barbarze Krokowskiej, następnie poprosił Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji. Andrzej Łoposzko poinformował,
że Komisja Rewizyjna podczas obrad jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie

z wykonania budżetu. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica został
przedstawiony Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu, która wydała opinię pozytywną na temat wniosku.
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Komisji i poinformował, że po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o
stanie mienia Gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 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 2016
rok: „za” – 20.
Uchwała Nr XXVIII/306/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, została podjęta.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Trzebnicy udzieliła Burmistrzowi Markowi
Długozimie absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r., następnie złożył Burmistrzowi gratulacje
i życzył dalszych sukcesów.
Burmistrz Marek Długozima podziękował radnym za współpracę. Dodał, że dzięki wsparciu Rady
realizowane są wszystkie inwestycje, jest ich ponad 100. Podziękował również Skarbnik Barbarze
Krokowskiej oraz pracownikom. Zaznaczył, że Burmistrz powinien być oceniany po tym jak budżet
jest wykonany. Nie jest łatwe zarządzanie budżetem aby był tak doskonale wykonany przy tylu
zadaniach inwestycyjnych. Należy iść do przodu. Obecnie stoimy przed nowymi inwestycjami,
budowana jest hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, żłobek, przedszkole,
rozbudowywana szkoła w Kuźniczysku, jeszcze w tym roku zostanie wybudowanych kilka świetlic
jak również remontowane, budowane są drogi. Mieszkańcy oczekują dobrej jakości życia, Gmina
Trzebnica takie możliwości stwarza. W tym roku przyjęliśmy wszystkie dzieci do przedszkoli.
Trzebnica zajmuje trzecie miejsce na Dolnym Śląsku jeżeli chodzi o poziom nauczania w szkołach
podstawowych. Aby wyróżnić się na tle innych miast chcemy mieć także dobre liceum stąd pomysł
aby przejąć Zespół Szkół nr 1. Na koniec jeszcze raz podziękował Przewodniczącemu Mateuszowi
Staniszowi oraz radnym za wsparcie oraz współpracę.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2017 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały był omawiany podczas obrad Komisji jak również
pozytywnie zaopiniowany. Pytań nie było.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 20, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/307/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz
z
autopoprawką, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z
autopoprawką.
Prowadzący zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały wraz z autopoprawką: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr
XXVIII/308/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz
z
autopoprawką, została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. 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 poinformował, że projekt uchwały dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze, był
omawiany podczas posiedzenia Komisji, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł
do głosowania ww. projektu : „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr
XXVIII/309/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej
w
Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. 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.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jaszyce dla części A.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany podczas Komisji oraz pozytywnie
zaopiniowany, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania: „za”
– 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/310/17 w sprawie w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce dla
części A, została podjęta.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Cerekwica wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu. Marek Długozima wyjaśnił, że na wniosek
sołtysa Edwarda Sikory należało skorygować projekt. Zmiana dotyczy boiska jak również terenu pod
plac zabaw.
Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/311/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica wraz z autopoprawką.
Burmistrz zaznaczył, że autopoprawka jest wynikiem uwagi Wojewody, który wniósł zakaz stawiania
elektrowni wiatrowych, należało uwzględnić to w planie.
Przewodniczący poddał pod głosownie ww. projekt uchwały: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/312/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica wraz
z
autopoprawką, została podjęta.
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały był omawiany oraz pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/313/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz
Województwa Dolnośląskiego, została podjęta.
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica.
Nazwa ulicy - Widokowa. Pytań nie było. Prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 20, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/314/17 w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica, została podjęta.

Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
Nazwa ulicy - Sadowa. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/315/17 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
miasta Trzebnica została podjęta.
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany oraz pozytywnie zaopiniowany
podczas pracy Komisji, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/316/17 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta
Trzebnica, została podjęta.
Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Marcinowo.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały również był omawiany oraz pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 20, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/317/17 w sprawie zmiany uchwały nr
V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo, została podjęta.
Ad 20
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji drogi gminnej stanowiącej działkę 143/1 AM-10
w
Trzebnicy.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały był omawiany, zapytał czy są zgłoszenia, nie było.
Głosowanie: „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr
XXVIII/318/17 w sprawie likwidacji drogi gminnej stanowiącej działkę 143/1 AM-10
w
Trzebnicy, została podjęta.
Ad 21
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebnica od Powiatu Trzebnickego prowadzenia
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.
Pzewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały został dzisiaj wprowadzony do porządku obrad jednak
był szeroko omawiany podczas pracy Komisji, zapytał czy są pytania. Pytań nie było. Głosowanie:
„za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXVIII/319/17
w
sprawie przejęcia przez Gminę Trzebnica od Powiatu Trzebnickego prowadzenia Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, została podjęta.
Ad 22
Komunikaty.
Komunikatów brak.
Ad 23
Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami cyt.„zamykam
obrady sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XXVIII sesji
o
godzinie 15:30.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

