P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/17
z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 27 listopada 2017 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 26 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
• nr 27 - Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Kontrolującego
Komisji Rewizyjnej w Trzebnicy.
Nieobecni: Tomasz Kowalik, Andrzej Łoposzko.
Stan radnych w dniu sesji - 19
XXXIV 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 na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXXIV sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza
Marka Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych oraz
przedstawicieli mediów. Powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem otrzymali
porządek obrad sesji do którego dziś dostali dodatkowe projekty uchwał
i uzupełniony porządek obrad.
Następnie poddał pod głosowanie uzupełniony porządek obrad: „za” – 19. Radni
jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Wnioski o zmianę porządku obrad.
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne plus autopoprawka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok
plus autopoprawka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Dolnośląskiego.
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11.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/299/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie
Trzebnica.
13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka” w Trzebnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. gen.
Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Trzebnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Trzebnicy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boleścinie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Boleścinie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Masłowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Masłowie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu
Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w
Ujeźdźcu Wielkim.
18.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Kuźniczysku.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie określenia zasad
udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów
szkół prowadzonych przez samorząd gminy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia
stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych
rodzin.
21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im.
Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Św. Jadwigi 10,
55-100 Trzebnica.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/145/08 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu.
23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej,
Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy
dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica.
24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu wsi Świątniki.
25.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Księginice.
26.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
dla części terenu we wsi Nowy Dwór.
27.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B.
Głowackiego, Rynek, I Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców
Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W.
Witosa zmienioną uchwałą nr XXXI/332/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z
dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej,
Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września,
Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza,
Polnej i W. Witosa.
28.Podjęcie uchwał uchylającej uchwałę Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z
dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ulic: Prusickiej, Cichej, T.Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej,
M.Konopnickiej, J.Bema, W.Broniewskiego, A.Mickiewicza, M.Dąbrowskiej,
Kosmonautów, A.Asnyka, C.K.Norwida, J.Słowackiego, Polnej, Wiosennej,
Piaskowskiego zmienioną uchwałą nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki,
Wojska Polskiego, Teatralnej, M. Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego, A.
Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka, C. K. Norwida, J.
Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego.
29.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021.
30.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
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Rodziny dla Gminy Trzebnica na lata 2018-2020.
31.Interpelacje i zapytania.
32.Wolne wnioski.
33.Komunikaty.
34.Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz powiedział, że ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 27
października 2017 roku i od tej daty podjęto zarządzenia w następujących
sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok.
2. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „ Dostawa wyposażenia
do szkoły Podstawowej nr 1”.
3. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Utworzenie miejsc
Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica” Budowa Świetlicy z
przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku, budowa świetlicy
z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie”.
4. Projektu budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok.
5. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2018 i lata następne.
6. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „ Budowa parkingu
P&R w Trzebnicy ul. Wałowa”.
7. W sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Trzebnicy przy ul. Marcinkowskiej 10 nr działki 67/104
o pow. 0,1420 ha AM – 39.
8. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn: „ Budowa parkingu P&R
w Trzebnicy ul. Wałowa. Zadanie I – wykonanie konstrukcji oporowej
i robót elektrycznych”.
9. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w
celu realizacji zadania pn.: „ Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz
dróg pozamiejskich”.
Pytań nie było.
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Ad.5. Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXXIII sesji Rady
Miejskiej był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie
przeprowadził głosowanie: „za” – 19. Protokół został przyjęty.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne plus autopoprawka.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt wraz z autopoprawką był
procedowany podczas Komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
Nr XXXIV/360/17 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 plus autopoprawka.
Prowadzący poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był
omawiany podczas Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt wraz z autopoprawką pod głosowanie:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXXIV/361/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na
2017 rok wraz z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości.
Prowadzący powiedział, że ten projekt również był omawiany podczas Komisji
i uzyskał pozytywna opinię. Radni niemieli pytań.
W wyniku przeprowadzonego głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0,
uchwała Nr XXXIV/362/17 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący oznajmił, że ten projekt również został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję.
Pytań nie było. Prowadzący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXXIV/363/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że ten projekt pozytywnie został zaopiniowany
przez Komisję, dodał, że nie widzi zgłoszeń ani pytań. Wobec powyższego
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zarządził głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXXIV/364/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Dolnośląskiego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia „Programu współpracy Gminy
Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2018”.
Prowadzący poinformował, że projekt był procedowany podczas Komisji i uzyskał
pozytywną opinię.
Pytań dodatkowych nie było.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/365/17 w sprawie
przejęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/299/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica.
Na wstępie prowadzący powiedział, że jest to pakiet projektów związanych
z reformą oświaty. Projekty były omawiane na komisji i uzyskały pozytywną
opinię.
Pytań nie było do projektów uchwał.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/366/17 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017
r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda
Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2
im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: : „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/367/17 w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka” w Trzebnicy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Trzebnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Trzebnicy.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
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„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/368/17 w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boleścinie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Boleścinie.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: : „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/369/17 w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej w Boleścinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boleścinie,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Masłowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Masłowie.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/370/17 w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Masłowie,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ujeźdźcu Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Ujeźdźcu Wielkim.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: : „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/371/17 w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim, została
podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Kuźniczysku.
Przewodniczący poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/372/17 w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowej
sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową
w Kuźniczysku, została podjęta jednogłośnie.
Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/07 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy.
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Przewodniczący poinformował, że w tym projekcie uchwały zostały dostosowane
zapisy do nowego ustroju szkolnego i chodzi o uczniów kl. VII i VIII szkół
podstawowych, którzy będą objęci tymi zasadami.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: : „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/373/17 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października
2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza
Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez
samorząd gminy, została podjęta jednogłośnie.
Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/114/07 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia
stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin.
Przewodniczący Rady powiedział, że ten projekt jest analogiczny.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” - 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXXIV/374/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/114/07 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie
ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów
z niezamożnych rodzin, została podjęta jednogłośnie.
Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1
im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Św. Jadwigi 10,
55-100 Trzebnica.
Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt był omawiany podczas Komisji
i uzyskał pozytywną opinię.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: : „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/375/17 w sprawie nadania
statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy
z siedzibą przy ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/145/08 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu.
Prowadzący powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię podczas prac
Komisji.
Radni niemieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” - 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/376/17 w sprawie:
zmiany Uchwały nr XIV/145/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31
stycznia 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Trzebnicy i nadania jej Statutu, została podjęta jednogłośnie.
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej,
Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla
działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica.
Przewodniczący oznajmił, że ten projekt również był procedowany podczas
komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Uwag ani pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/377/17 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej,
Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb
Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Świątniki.
Prowadzący powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię podczas prac
Komisji.
Radni niemieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” - 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała uchwały Nr XXXIV/378/17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenu wsi Świątniki , została podjęta jednogłośnie.
Ad.25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi
Księginice.
Przewodniczący oznajmił, że ten projekt również był procedowany podczas
komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Uwag ani pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/379/17 w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór.
Prowadzący powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię podczas prac
Komisji.
Radni niemieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” - 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/380/17 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi
Nowy Dwór, została podjęta jednogłośnie.
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Ad.27. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego,
Rynek, I Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju,
Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa
zmienioną uchwałą nr XXXI/332/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28
stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego,
Rynek, I Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju,
Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa.
Prowadzący oznajmił, że ten projekt również uzyskał pozytywną opinię podczas
obrad Komisji.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/381/17 uchylającej
uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej,
Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I Daszyńskiego,
Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go
Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa zmienioną uchwałą
nr
XXXI/332/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20
września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I
Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św.
Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.28. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr X/98/07 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T.Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej,
M.Konopnickiej, J.Bema, W.Broniewskiego, A.Mickiewicza, M.Dąbrowskiej,
Kosmonautów, A.Asnyka, C.K.Norwida, J.Słowackiego, Polnej, Wiosennej,
Piaskowskiego zmienioną uchwałą nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej w
Trzebnicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica
w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M.
10

Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego, A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej,
Kosmonautów, A. Asnyka, C. K. Norwida, J. Słowackiego, Polnej, Wiosennej,
Piaskowskiego.
Przewodniczący oznajmił, że ten projekt również był procedowany podczas
komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Pytań ani uwag nie było.
W wyniku głosowania: : „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XXXIV/382/17 uchylającej uchwałę Nr X/98/07 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T.Kościuszki,
Wojska Polskiego, Teatralnej, M.Konopnickiej, J.Bema, W.Broniewskiego,
A.Mickiewicza, M.Dąbrowskiej, Kosmonautów, A.Asnyka, C.K.Norwida,
J.Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego zmienioną uchwałą nr
XXXI/336/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w
sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20
września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M.
Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego, A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej,
Kosmonautów, A. Asnyka, C. K. Norwida, J. Słowackiego, Polnej, Wiosennej,
Piaskowskiego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021.
Prowadzący powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię podczas prac
Komisji.
Radni niemieli pytań.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt pod głosowanie: „za” - 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/383/17 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021, została podjęta jednogłośnie.
Ad.30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Trzebnica na lata 2018-2020.
Prowadzący oznajmił, że ten projekt również uzyskał pozytywną opinię podczas
obrad Komisji.
Radni nie mieli pytań.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww. projekt: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXIV/384/17 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebnica na
lata 2018-2020, została podjęta jednogłośnie.
Ad.31. Interpelacje i zapytania.
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Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje
i zapytania do biura Rady.
Ad.32. Wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.
Ad.33. Komunikaty.
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Barbarze Świdzińskiej.
Radna, członek zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Trzebnicy odczytała Protokół z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn.
„zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy – budowa
placu zabaw dla psów”, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.34. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał jej
zamknięcia o godzinie 14:30.

Protokół sporządziła;
Jadwiga Mirowska
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