P R O T O K Ó Ł Nr XLV/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 września 2018 roku
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych
• od nr 2 do nr 13 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nieobecni: Artur Gajowy, Tomasz Kowalik i Janina Polak.
Stan radnych w dniu sesji – 18 ( spóźniła się radna E. Przysiężna)
XLV 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 na wstępie
stwierdził quorum, po czym słowami cyt. „otwieram obrady XLV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał Burmistrza Marka
Długozimę, skarbnik Barbarę Krokowską, panie i panów radnych. Poinformował,
że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza. Porządek wraz z zawiadomieniem
radni otrzymali. Zmiana porządku obrad jest na wniosek Burmistrza. Prowadzący
poinformował, że po punkcie 7 zostaje wprowadzony punkt 8. Podjęcie uchwały
w sprawie: emisji obligacji komunalnych. Burmistrz potwierdził zmianę
w porządku obrad.
Prowadzący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą:
„za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Przyjęto następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie XLV sesji nadzwyczajnej.
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 Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/436/18 Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/236/16 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
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przez rodziny wielodzietne.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biedaszków Wielki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W.
Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M.
Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek
nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy
Trzebnica.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/427/18 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
16.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/442/18 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, ustalenia opat za postój pojazdów
samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania.
18.Komunikaty.
19.Zamknięcie XLV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania : „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Porządek został przyjęty ze zmianą.
Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między
sesjami.
Burmistrz Marek Długozima przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Trzebnicy, która odbyła się 24 sierpnia 2018 roku i od tej daty
podjęte zostały zarządzenia w następujących sprawach:
1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
( w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.)
2. Zmian u budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok.
3. Sprzedaży na własność, w formie bezprzetargowej, nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, w rejonie
ul. W. Jagiełły działka nr 143/1 AM-10 o powierzchni 0,0046 ha.
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4. Sprzedaży na własność, w formie bezprzetargowej, nieruchomości
komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, w rejonie
ul. Lawendowej działka nr 2 / 4 AM-24 o powierzchni 0,0225 ha.
5. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu realizacji zadania pn.: „Wykonanie usług
transportu publicznego w ramach komunikacji gminnej w Gminie
Trzebnica”.
(doszła radna Ewa Przysiężna, stan radnych – 18)
Burmistrz dodał, że dzisiejsza sesja została zwołana głównie z powodu zmiany
uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz zmiany
uchwały sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych a przy okazji
inne projekty, które dotyczą m.in. parkingu przed Urzędem, obniżenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny i spełnienie warunku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Na
wniosek sołtysów zostały przygotowane plany zagospodarowania. Projekt uchwały
dotyczący obligacji został wprowadzony z uwagi na to, że część dotacji nie
wpłynęła do kasy gminy a w budżecie gminy były zaplanowane wpływy z tytułu
dotacji w 2018 r. Część z tych dotacji jednak nie wpłynie, dotyczy to programu:
budowy ścieżek rowerowych i parkingów. Wpływy z tych dotacji zostały
przesunięte na rok 2019. Powstała luka finansowa w roku 2018 zostanie
uzupełniona emisją obligacji. Jeżeli są pytania, to prosił aby je teraz zadać, bo
będzie musiał wyjść. Zadania są realizowane.
Pytań nie było.
Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący 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.
Skarbnik powiedziała, że zmianie ulegają wielkości dochodów i wydatków w roku
2018 i 2019. Wielkości dochodów z roku 2018 zostają przesunięte do roku 2019.
Wydatki ogółem są skorygowane o wydatki majątkowe.
Z uwagi na
wprowadzenie emisji obligacji i wielkości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska zaplanowana wartość w 2018 r. 2.570.000,00 ulega
zmniejszeniu i stąd zmiany w rozchodach i spłatach rat pożyczki. Ulega zmianie
też kwota długu. W kolumnie 9 widzimy, że dopuszczony limit zadłużenia nie
został przekroczony i mieścimy się w bezpiecznych granicach. W załączniku nr 2
zwiększono środki na zadanie pn. budowa ścieżek rowerowych o 24 tysiące
złotych. Zadanie 1.3.2.7 - zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi
publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjnozabawowej, nastąpiło tu zwiększenie środków do wartości całkowitej 500 tysięcy
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złotych. Zmniejszono środki w zadaniu 1.3.2.11 oraz wprowadzono nowe zadanie
w poz. 1.3.2.20 – pn. budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku. To wszystko.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLV/497/18
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na
rok 2018 i lata następne, została podjęta jednogłośnie.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018
rok.
Skarbnik poinformowała, że w części normatywnej wykazano wielkości
z przewidzianym deficytem. Wykazano również limit zobowiązań z tytułu emisji
obligacji komunalnych i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. W §5 ustalono plan
przychodów budżetu na rok 2018. W § 11 są wykazane upoważnienia dla
Burmistrza z tytułu zaciągania pożyczek i obligacji. Zmienia się plan dochodów
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 r.
Zwiększono budżet o wpływy z dotacji w planie Funduszu sołeckiego oraz
z dochodów związanych z zadaniami rządowymi. W wydatkach bieżących
niewielkie zmiany.
W wydatkach inwestycyjnych nastąpiły zwiększenia: w poz. 2 na zadanie pn.
budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340
z Trzebnicy do Sulisławic; na wykup gruntów po inwestycje gminne; na wniosek
Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego w poz. 63 na budowę ścieżek rowerowych
trasą dawnej kolei wąskotorowej; poz. 56 na zagospodarowanie terenu
z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy
aktywności sportowo-rekreacyjnej-zabawowej; poz. 83 na zadanie pn. inwestycja
w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach
energetycznych – budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha
oraz remizy strażackiej w Ujeźdzcu Wielkim; poz. 92 na zadanie pn. modernizacja
boiska sportowego w Domanowicach – budżet obywatelski.
Skarbnik powiedziała, że wkradł się błąd i prosiła aby kwotę 315 tysięcy zastąpić
kwotą 500 tysięcy w poz. 56 – łączne koszty finansowe. Zmniejszenia środków
nastąpiły w zadaniach po nazwą: Dokapitalizowanie Gminnego Centrum
Medycznego Trzebnica-Zdrój oraz w inwestycji pn. Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze Województwa Dolnośląskiego ( Gmina Trzebnica).
Nowe zadania: w poz. 41 pn.„Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy; poz. 75 – „Rozbudowa oświetlenia drogowego
w Taczowie Małym”; poz. 77 – „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego
w Nowym Dworze”; poz. 24 – „Projekt zagospodarowania terenu, polegający na
przebudowie podwórka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku”.
To wszystkie zmiany.
Pytań nie było.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww . projekt uchwały: : „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLV/498/18
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Prowadzący przypomniał, że Burmistrz projekt wcześniej przedstawił i zapytał czy
są pytania. Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLV/499/18
w sprawie: emisji obligacji komunalnych, została podjęta jednogłośnie.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/436/18 Rady
Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Przewodniczący powiedział, że projekt dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Pytań nie było.
Prowadzący poddał pod głosowanie ww . projekt uchwały: „za” – 18, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLV/500/18
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/436/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/236/16 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne.
Prowadzący Mateusz Stanisz powiedział, że projekt uchwały dotyczy zwolnienia
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: : „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XLV/501/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/236/16 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biedaszków Wielki.
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają pytania.
Pytań nie było. Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLV/502/18 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Biedaszków Wielki, została podjęta jednogłośnie.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks.
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dz. W. Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E.
Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: : „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XLV/503/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Ks. dz. W. Bochenka, 1-go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta,
E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej
i B. Chrobrego, została podjęta jednogłośnie.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 92,
93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo.
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają pytania.
Pytań nie było. Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała Nr XLV/504/18
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93,
144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo, została podjęta
jednogłośnie.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy
Trzebnica.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: : „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XLV/505/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
i gminy Trzebnica, została podjęta jednogłośnie.
Ad.15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/427/18 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Prowadzący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały – pytań
nie było. Głosowano: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.
Uchwała Nr XLV/506/18 zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/427/18 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu, została podjęta jednogłośnie.
Ad.16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/442/18 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
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Przewodniczący zapytał, czy są pytania, nie widział, przeszedł do głosowania:
„za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
Nr XLV/507/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/442/18 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych, została podjęta jednogłośnie.
Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, ustalenia opat za postój pojazdów samochodowych
w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania.
Prowadzący poinformował, że Burmistrz chcąc zwiększyć komfort petentów
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy upoważnia dodatkową osobę do anulowania opłat,
zgodnie z zapisem w Regulaminie dot. strefy parkowania.
Pytań nie było.
W wyniku głosowania: : „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” –
0. Uchwała Nr XLV/508/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opat za postój pojazdów
samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.18. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych
w 2 egzemplarzach.
Innych komunikatów nie było.
Ad.19. Zamknięcie XLV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i słowami
„ zamykam obrady XLV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy”, dokonał
jej zamknięcia o godzinie 14:42.

Protokół sporządziła;
Jadwiga Mirowska
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