P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/17
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 września 2017 roku

Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 6 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Ewa Przysiężna.
W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Barbara Krokowska, Sekretarz Daniel Buczak, pracownik
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Grzegorz Król, pracownik Wydziału Geodezji Agnieszka
Prokopowicz.
XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz stwierdził quorum na podstawie listy
obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Skarbnik Barbarę Krokowską,
Sekretarza Daniela Buczaka, pracowników, media oraz panie i panów radnych. Poinformował,
że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza, porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o sesji wszyscy otrzymali. Następnie przeszedł do realizacji porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2017 i lata następne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/330/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
gminy Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników zmienionej uchwałą Nr LI/599/14 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 listopada 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Ligota.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
10. Komunikaty.
11. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu
z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Protokół został przyjęty.
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica
na rok 2017 i lata następne.

Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu. Barbara Krokowska poinformowała,
że zmiany wynikają ze zmian w budżecie za 2017 r. Zmianie ulegają dochody i wydatki w 2017 r. W
związku z przeniesieniem w tabeli nr 2 wydatków majątkowych do wydatków bieżących ulegają
zmianie wielkości poszczególnych przedsięwzięć. Pytań nie było. Następnie prowadzący przeszedł
do głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr
XXXII/343/17 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na
rok 2017 i lata następne, została podjęta.
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
Prowadzący ponownie poprosił Barbarę Krokowską o zabranie głosu. Skarbnik wyjaśniła,
że urealniono wielkości w planie dochodów. W planie wydatków zwiększono środki w rozdziale
“Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zakup usług pozostałych, zwiększono środki
w rozdziale “Oświata i wychowanie”, przesunięto środki w rozdziale “Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska”, dokonano zwiększenia środków o 12000 zł w rozdziale “Oczyszczanie miast
i wsi”, w rozdziale “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono środki.
W
rozdziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono środki o 27000 zł,
w
związku z przyjęciem dzieci na czas remontu Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. W rozdziale
“Kultura fizyczna” przesunięto środki o fundusz sołecki. Wydatki majątkowe:
pozycja 19 - Skarbnik poprosiła o poprawienie w pozycji 19 w kolumnie 6 powinno być 831699 zł,
pozycja 33 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi przy ul. Wiśniowej
w Trzebnicy - nowe zadanie,
pozycja 44 - budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Trzebnicy – nowe
zadanie
pozycja 49 – modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek,
pozycja 56 – poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska na terenie Gminy Trzebnica
– nowe zadanie,
pozycja 113 do 126 - wprowadzono nowe zadania.
Skarbnik Barbara Krokowska poprosiła o poprawienie pozycji 121 powinno być: modernizacja
zasilania boiska w Ujeźdźcu Wielkim oraz pozycja 154 kolumna 6 powinno być: 18383946,20 zł.
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Radny Artur Gajowy poprosił o więcej informacji na temat
wprowadzonych środków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę środowiska na terenie
Gminy Trzebnica. Skarbnik wyjaśniła, że są to dwie kamery, które zostaną zamontowane
w
dowolnym miejscu. Więcej pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się
od głosu” – 0. Uchwała nr XXXII/344/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2017 rok, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/330/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Trzebnica,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników zmienionej uchwałą Nr LI/599/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 listopada
2014 r.
Prowadzący zapytał czy są pytania. Radna Maria Ciepluch zapytała o przystanek w Księginicach,
jest wymieniony tylko jeden a co z pozostałymi oraz gdzie zgłaszać uwagi dotyczące remontów
przystanków. Pracownik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Grzegorz Król odpowiedział,
że dokumentacja organizacyjna dotyczyła tylko tego przystanku a projekt uchwały dotyczy
pobierania opłat od przewoźników. Więcej pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za”
– 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXII/345/17 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXI/330/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r.
w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Trzebnica, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów

i przewoźników zmienionej uchwałą Nr LI/599/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14
listopada 2014 r., została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Ligota.
Nazwa ulicy: Sportowa. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXXII/346/17 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Ligota, została podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica.
Nazwa ulicy : Alpejska. Radny Marek Koliński zapytał dlaczego taka nazwa. Pracownik Wydziału
Geodezji Agnieszka Prokopowicz wyjaśniła, że mieszkańcy złożyli wniosek z taką nazwą ulicy, która
została zaakceptowana przez Burmistrza. Więcej pytań nie było. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXII/347/17 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej w obrębie miasta Trzebnica, została podjęta.
Ad 10
Komunikaty.
Brak.
Ad 11
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 XXXII nadzwyczajnej
sesji o godzinie 14:15.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

