P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 7 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Tadeusz Cepiel i Tomasz Kowalik.
Radna Ewa Przysiężna się spóźniła.
Stan radnych w dniu sesji – 19.
XXXVIII 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 na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XXXVIII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
bardzo serdecznie skarbnik Barbarę Krokowską, sekretarza Daniela Buczaka,
panie i panów radnych.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Porządek wraz z zawiadomieniem radni otrzymali. W dniu dzisiejszym radni
otrzymali dwie autopoprawki i w związku z tym prosił o dopisanie ich
w punktach 6 i 7.
Przewodniczący Rady zwrócił się do sekretarza, który był w zastępstwie
Burmistrza Gminy Trzebnica z pytaniem , czy wyraża zgodę na zmianę.
Sekretarz powiedział, że wyraża zgodę na uzupełnienie porządku obrad.
Prowadzący przeszedł do realizacji następującego porządku obrad:
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 Nr XXXVIII/434/18 w sprawie zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz z
autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/435/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/436/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu."
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9. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/437/18 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej w obrębie Jaszyce.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/438/18 w sprawie nadania nazwy drodze
gminnej w obrębie Masłów.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/439/18 w sprawie nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie Szczytkowice.
12.Komunikaty.
13. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Przewodniczący Rady w imieniu Burmistrza odczytał sprawozdanie z realizacji
zadań własnych między sesjami: cyt.: „
1. Zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok.
2. Powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2018-2028
3. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „ Budowa toru
rowerowego typu pumptrack w Trzebnicy”.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej( w tym przebiegu
realizacji przedsięwzięć za 2017 rok)”.
Radni nie mieli pytań.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej był wyłożony w biurze i nie wpłynęły do niego żadne uwagi.
Następnie przeprowadził głosowanie: „za” – 18. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2018 i lata następne wraz
z autopoprawką.
(doszła radna Ewa Przysiężna, stan radnych – 19)
Skarbnik Barbara Krokowska omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Powiedziała, że zmiany w WPF ulegają zmianie z powodu
możliwości uzyskania pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę starych nie
ekologicznych kotłów węglowych na gazowe. Pożyczka będzie w transzach i na
2018 rok ma wynosić: 2.570.000,00 zł a w 2019 będzie to kwota 831.000,00 zł.
Łącznie pożyczka wyniesie 3.401.000,00 zł. Program przewiduje, że 50%
kosztów wymiany pokryje mieszkaniec a drugie 50% otrzyma w formie dotacji
i na tę część dotacji jest ta pożyczka. Wszystko dla czystego powietrza.
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W związku z czym ulegają zmianie wielkości w budżecie na 2018 i 2019 rok.
Jak również ulega zmianie spłata pożyczki od 2020 do 2028 roku. Wielkości
kwoty długu również ulegają zmianie, bo pożyczka dopisana jest do naszego
długu. Ta pożyczka udzielona jest na 10 lat. Umarzanie może być, ale w tej
chwili jest zapisana cała. Wielkości w załączniku nr 2 ulegają zmianie , bo
zostało dopisane nowe zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)”.
Skarbnik poprosiła, aby radni dokonali korekt kwot i tak dochody bieżące na
2018 to kwota 89.639.561,29 zł, dochody ogółem 109.665.404,58 zł, wydatki
bieżące 88.546.606,33 zł a wydatki ogółem 119.735.404,58 zł.
Prowadzący zapytał o zainteresowanie programem.
Skarbnik odparła, że zebrano informacje w formie ankiet i ok. 280 gospodarstw
domowych chciałoby skorzystać z programu.
Radny Paszkot zapytał, czy można jeszcze składać wnioski.
Skarbnik odpowiedziała, że tak. Realizacja odbędzie się wg. kolejności
zgłoszeń.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XXXVIII/434/18 w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzebnica na rok
2018 i lata następne wraz
z autopoprawką, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na
2018 rok wraz z autopoprawką.
Prowadzący poinformował, że skarbnik właściwie powiedziała już wszystko o
zmianach przy omawianiu WPF.
Skarbnik poprosiła , aby w tym projekcie również poprawić dochody bieżące na
kwotę : 89.639561,29 zł a dochody ogółem na kwotę: 109.665.404,58 zł.
Wydatki bieżące na 88.546.606,33 zł, a wydatki ogółem na kwotę
119.735.404,58 zł.
Pytań nie było.
Przewodniczący Mateusz Stanisz poddał ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała Nr XXXVIII/435/18 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu."
Prowadzący powiedział, że ten projekt był również omówiony przy
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXVIII/436/18
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w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu", została
podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Jaszyce.
Prowadzący zakomunikował, że droga będzie miała nazwę Piękna. Uwag ani
pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XXXVIII/437/18 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Jaszyce, , została podjęta jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie
Masłów.
Przewodniczący Rady zakomunikował, że droga w Masłowie będzie się
nazywała Jagodowa.
Prowadzący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 19, „przeciw”
– 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XXXVIII/438/18 w sprawie
nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Masłów, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy drodze wewnętrznej w obrębie
Szczytkowice.
Prowadzący oznajmił, że ulica będzie miała nazwę Lawendowa.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XXXVIII/439/18 w sprawie nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie Szczytkowice, została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Komunikaty.
Przewodniczący
Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych. Termin mija
30 kwietnia br. Więcej komunikatów nie
przekazano.
Ad.13. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy”,
dokonał jej zamknięcia o godzinie 14:45.

Protokół sporządziła;
Jadwiga Mirowska
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