P R O T O K Ó Ł Nr XXX/17
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 sierpnia 2017 roku

Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 4 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Paweł Kubiak, Edward Sikora, Jan Zielonka.
XXX 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 stwierdził quorum na podstawie listy
obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza Marka Długozimę,
Skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych. Poinformował, że sesja nadzwyczajna
została zwołana na wniosek Burmistrza, porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji wszyscy
otrzymali. Poprosił Burmistrza Gminy Trzebnica o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku
obrad: w punkcie 6 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne, w punkcie 7 autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok. Burmistrz wyraził zgodę na
wprowadzenie zmian. Przewodniczący poddał porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie:
„za” – 17. 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 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 w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego w ramach poddziałania
3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, Typ B Ograniczona niska emisja
kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
9. Komunikaty.
10. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad 4
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
Burmistrz powitał zebranych a następnie przedstawił informację cyt.: „Ostatnia
Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 24 lipca 2017 roku i od tej daty podjęto
w następujących sprawach:
- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.
wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy”,

sesja Rady
zarządzenia
zamówienia
„ Dostawa

- ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i objęte
z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowane na
północ od miejscowości Marcinowo,
- zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok
- powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Stanowisko dyrektora Gminnej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy,
- przyznania stypendium sportowego,
- powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Masłowie."
Pytań brak.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XXIX sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Głosowanie: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Protokół został przyjęty.
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu. Barbara Krokowska poinformowała,
że jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to zmiany dotyczą przedsięwzięć:
termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica
(Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku – zwiększono środki,
wprowadzono środków na nadzory inwestycyjne, przebudowa budynku Ratusza na potrzeby
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy, budowa hali widowiskowo-sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą dostosowania wielkości
dochodów i wydatków wynikających z dochodów i wydatków w budżecie Gminy Trzebnica. Pytań
nie było. Następnie prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało
się od głosu” – 0. Uchwała nr XXX/335/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne wraz z autopoprawką, została
podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
Prowadzący ponownie poprosił Barbara Krokowska o zabranie głosu. Skarbnik zaczęła omawianie
zmian w budżecie od dochodów: wprowadzono do budżetu znaczące środki otrzymane z rezerwy
oświatowej, wprowadzono środki na rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku. Wydatki: w ramach dodatkowych subwencji oświatowych środki
przeznaczono na świetlice szkolne, zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia. Wprowadzono
środki na zakup usług remontowych w rozdziale Gimnazja. Wydatki inwestycyjne: rozbudowa
monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy, nadzór wizyjny dróg dojazdowych. Skarbnik poprosiła
o wpisanie w kolumnie 4 pozycji 58 – rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku § 6057 oraz 6059. Dokonano przesunięć: modernizacja oraz
doposażenie pomieszczeń do nauki Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej
nr 1 w Trzebnicy, modernizacja świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim, zakup kontenera
w Kobylicach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup betonowego stołu do gry w tenisa
stołowego w Głuchowie Górnym. W ramach autopoprawki dokonano zmniejszenia środków na
zadanie – poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda,
skrzyżowanie Prusicka/Milicka/Witosa. Zwiększono środki na budowę obiektu sportowo
rekreacyjnego w Trzebnicy. Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących. Radny Artur Gajowy
zapytał na jakim etapie jest budowa ronda Prusicka/Milicka/Witosa. Burmistrz wyjaśnił, że projekt
jest w trakcie realizacji, budowa powinna ruszyć w przyszłym roku. Więcej pytań nie było.

Głosowanie: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXX/336/17
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok wraz z autopoprawką, została
podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego w ramach poddziałania 3.4.2
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, Typ B Ograniczona niska emisja kominowa
w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
Przewodniczący poprosił Burmistrza Gminy Trzebnica o zabranie głosu. Marek Długozima
wyjaśnił, że przystąpienie do projektu partnerskiego z Gminą Wrocław pozwoli ubiegać się o środki
finansowe na wymianę i dostosowanie wybranych rodzajów ciepła w budynkach jednorodzinnych
lub wielorodzinnych. Wysokość dotacji do 85%. Prowadzący zapytał czy są pytania. Pytań nie było.
Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała nr XXX/337/17 w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego w ramach
poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, Typ B Ograniczona
niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych., została podjęta.
Ad 9
Komunikaty.
Brak.
Ad 10
Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i słowami cyt.
„zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał zamknięcia XXX
nadzwyczajnej sesji o godzinie 15:40.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

