P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/18
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Załączniki do protokołu:
1 - lista obecności radnych,
od nr 2 do nr 7 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Janina Polak, Ewa Przysiężna, Ewelina Trela.
W posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Marek Długozima, Skarbnik Barbara Krokowska,
Naczelnik Wydziału Architektury Joanna Bębenek, pracownik Wydziału TechnicznoInwestycyjnego Paweł Jędrzejewski.
XXXIX nadzwyczajna 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 stwierdził quorum
na podstawie listy obecności, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXXIX nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał bardzo serdecznie Burmistrza
Marka Długozimę, Skarbnik Barbarę Krokowską, pracowników, panią sołtys Szczytkowic
oraz panie i panów radnych. Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana
na wniosek Burmistrza, porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji wszyscy otrzymali.
Poinformował, że do porządku obrad wprowadzone zostaną następujące zmiany: w punkcie
6 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne, w punkcie 7 autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok. Zapytał
Burmistrza Marka Długozimę czy wyraża zgodę na zmiany, Burmistrz wyraził zgodę.
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. 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 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1

obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117,
254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.
12. Komunikaty.
13. Zamknięcie nadzwyczajnej 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 12 kwietnia 2018 roku i od tej daty
podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji
zadania pn.: „ Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej”.
2. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji
zadania pn.: „ Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele
turystyczne – etap I. Zadanie II – Instalacje elektryczne - oświetlenie”.
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Radny Artur Gajowy zapytał w imieniu
mieszkańców, czy będzie połączenie ścieżki rowerowej do Szczytkowic z ul. Milicką.
Burmistrz odparł, że będzie.
Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi
do protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej 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 2018 i lata następne wraz z autopoprawką.
Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zabranie głosu. Barbara Krokowska
poinformowała, że wprowadzone zmiany wynikają ze zmian w wykazie przedsięwzięć.
W załączniku nr 1 zwiększono środki na zadanie 1.1.2.19, zmniejszono środki na zadanie
nr 1.3.2.5 oraz nr 1.3.2.6. Wprowadzono środki na 2018 r. na zadanie „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.
Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica”. Zmiany w planie dochodów
i wydatków budżetu Gminy na 2018 r. zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Pytań nie było. Następnie prowadzący przeszedł do głosowania: „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXIX/440/18 w sprawie
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata
następne wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką.
Prowadzący ponownie poprosił Barbarę Krokowską o zabranie głosu. Skarbnik wyjaśniła,
że wprowadzono zmiany do planu dochodów i wydatków. Wprowadzono środki na zadania
w ramach niewygasających wydatków. Z tytułu dotacji celowych zwiększono środki
w rozdziale “Drogi pubiczne wojewódzkie” oraz “Szkoły podstawowe”. Wprowadzono

środki na zadanie “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy
skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo
w m. Trzebnica”, zwiększono środki na zadanie „Budowa drogi w Janiszowie”, wprowadzono
środki na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Masłowie”,
zwiększono środki na zadanie ”Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy
na cele turystyczne”, zmniejszono środki na zadanie „Modernizacja i termomodernizacja
budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy”, zmniejszono środki na zadanie
„Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych”. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 17,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXIX/441/18 w sprawie
zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Gminy Trzebnica, który wyjaśnił, że zmianie uległy
obwody głosowania na terenach wiejskich, teren miejski bez zmian. Prowadzący zapytał czy
są pytania. Pytań nie było. Następnie przeszedł do głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXIX/442/18 w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych, została podjęta.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy.
Prowadzący poprosił o zabranie głosu pracownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.
Paweł Jędrzejewski poinformował, że w związku z powstaniem Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, które przejęło odpowiedzialność za taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica-Ergo Sp. z o.o. zobowiązany był do sporządzenia planu, który stanowi podstawę
do określenia taryf. Dokumenty przedłożone zostały przeanalizowane, uwzględniono wnioski
mieszkańców. Plan spełnia wymogi określone w ustawie aby mógł zostać uchwalony przez
Radę Miejską. Pytań nie było. Głosowanie: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XXXIX/443/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018-2021 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka z o.o.
z siedzibą w Trzebnicy, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice.
Przewodniczący oddał głos Naczelnik Wydziału Architektury. Joanna Bębenek
poinformowała, że celem aktualizacji Studium jest dostosowanie polityki przestrzennej gminy
do aktualnych realiów. Na wniosek pani sołtys Szczytkowic rozszerzono tereny o teren
przeznaczony pod rekreację. Ponadto dostosowano działania do przepisów prawa. Pytań nie
było. Głosowanie: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XXXIX/444/18 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice,
została podjęta.

Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb
wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1
obręb wsi Ujeździec Wielki.
Prowadzący ponownie oddał głos Naczelnik Wydziału Architektury, która poinformowała,
że projekt planu został sporządzony w oparciu o wniosek inwestora, w celu umożliwienia
rozbudowy, modernizacji zakładu przetwórstwa mięsnego. Pytań nie było. Głosowanie:
„za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XXXIX/445/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz
dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec
Wielki, została podjęta.
Ad 12
Komunikaty.
Prowadzący przypomniał radnym, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia
majątkowe.
Ad 13
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
XXXIX nadzwyczajnej sesji o godzinie 15:05.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

