PROTOKÓŁ Nr XLVI/18
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 października 2018 roku
Załączniki do protokołu:
Załącznik nr 1 - lista obecności radnych,
Załącznik od nr 2 do nr 13 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy podjęte na sesji
w dniu 23 października 2018 roku.
Nieobecni radni: Tomasz Kowalik, Ewa Przysiężna.
W posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Skarbnik
Barbara Krokowska, sekretarz Daniel Buczak, radca prawny Andrzej Góral, Naczelnik
Wydziału Architektury Joanna Bębenek.
XLVI 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 XLVI nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Przewodniczący powitał bardzo
serdecznie wszystkich zebranych.
Przewodniczący poinformował radnych, że wniosek Burmistrza o zwołanie sesji
nadzwyczajnej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, wpłynął do biura Rady
Miejskiej w Trzebnicy w dniu 19.10.2018 r., ale z uwagi na gorący okres kampanii wyborczej
sesję zwołano dopiero na dzień dzisiejszy, tj. na 23.10.2018 r., a nie jak pierwotnie
planowano i informowano radnych na dzień 19.10.2018 r.
Przewodniczący w oparciu o informacje uzyskane od pracowników biura Rady Miejskiej
w Trzebnicy poinformował, że zawiadomienie o terminie sesji zostało wywieszone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w dniu 19.10.2018 roku, radni zostali
zawiadomieni w drodze telefonicznej w dniu 22.10.2018 roku o terminie sesji, jej porządku
oraz możliwości pobrania i zapoznania się z materiałami na sesję w biurze Rady Miejskiej
w Trzebnicy, a radni którzy nie pobrali materiałów z biura Rady otrzymali je w dniu
23.10.2018 roku przed rozpoczęciem (otwarciem) sesji.
Przewodniczący poinformował jednocześnie, że Burmistrz Gminy Trzebnica wniósł
o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne (punkt 6
zaproponowanego porządku obrad); podobnie Burmistrz Gminy Trzebnica wniósł w trybie
autopoprawki zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica
na 2018 rok (punkt 7 zaproponowanego porządku obrad), a także wniósł autopoprawkę

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej,
Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy (punkt 9 zaproponowanego porządku obrad) oraz
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej
w Trzebnicy (punkt 10 porządku obrad). Treść autopoprawek w formie pisemnej została
przekazana radnym przed rozpoczęciem (otwarciem) sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz oświadczył, że podtrzymuje zgłoszone projekty uchwał wraz ze złożonymi
autopoprawkami i z uwagi na fakt, że przedłożone uchwały dotyczą spraw pilnych
(nie cierpiących zwłoki) i ważnych wniósł do Rady Miejskiej o ich podjęcie.
Przewodniczący następnie przeszedł do realizacji zaproponowanego porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLVI 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 wraz z autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski,
Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy wraz z autopoprawką.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej
i Czereśniowej w Trzebnicy wraz z autopoprawką.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej,
Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej,
Ogrodowej, Jarzębinowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy
„Polonia Trzebnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Trzebnicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzykowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego

w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania” na lata
2018 – 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu
Trzebnickiego.
18. Komunikaty.
19. Zamknięcie XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
Nikt z obecnych radnych nie zgłosił wniosku o zmianę w zaproponowanym porządku obrad.
Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Głosowanie: „za” – 18, „przeciw” –
0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Porządek obrad został przyjęty.
Ad 4
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy między sesjami.
Burmistrz przedstawił następującą informację cyt.:
„Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy odbyła się 14 września 2018 roku i od tej daty
podjęto zarządzenia w następujących sprawach:
1. Zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy
Trzebnica na 2019 rok.
2. Przyznania stypendium sportowego.
3. Zmian u budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok.
4. Powołania operatorów systemów informatycznych do usługi Obwodowych Komisji
Wyborczych.
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”.
6. Powołania
komisji
przetargowej
do
przeprowadzenia
postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu
realizacji zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi
publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjnozabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82,
35/83, AM-38 w Trzebnicy„.
7. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyła na nieruchomości
stanowiącej współwłasność Gminy Trzebnica, położonej w Taczowie Wielkim,
na rzecz osób fizycznych”.
Pytań brak.

Ad 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi
do protokołu z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Głosowanie: „za” –
18, „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 otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania, uwagi
do ww. projektu i autopoprawki. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. Głosowanie: „za” – 18,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/509/18 w sprawie zmiany
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne wraz
z autopoprawką, została podjęta.
W tym miejscu na sesji stawił się radny Dariusz Bocian.
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2018 rok wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zapytał radnych czy mają pytania, ewentualne uwagi
do ww. projektu i autopoprawki. Pytań, uwag nie było. Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. Głosowanie: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/510/18 w sprawie zmian w budżecie
gminy Trzebnica na 2018 rok wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
Prowadzący ponownie otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania,
uwagi do ww. projektu. Pytań, uwag nie było. Głosowanie nad projektem uchwały: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/511/18 w sprawie zmiany
Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, została podjęta.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej,
Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy wraz z autopoprawką.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania, uwagi
do ww. projektu i autopoprawki. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego przewodniczący

poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. W głosowaniu oddano głosy:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/512/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej,
Roosevelta w Trzebnicy wraz z autopoprawką, została podjęta.
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy wraz
z autopoprawką.
Prowadzący otworzył dyskusję, zapytał radnych czy mają pytania, uwagi
do projektu i autopoprawki. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. W głosowaniu oddano głosy:
„za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/513/18
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy wraz z autopoprawką,
została podjęta.
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej,
Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej,
Ogrodowej, Jarzębinowej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania, uwagi
do ww. projektu. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu oddano głosy: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/514/18 w uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej,
S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej, została podjęta.
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.
Przewodniczący otworzył dyskusję, ponownie zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania,
ewentualne uwagi do projektu. Radni nie mieli pytań, uwag. Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu oddano głosy: „za” – 19, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/515/18 w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, została podjęta.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia
Trzebnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy.

Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania, uwagi
do ww. projektu. Pytań, uwag nie było. Głosowanie projektu uchwały: głosy: „za” – 19,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/516/18 w sprawie
utworzenia spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, została podjęta.

Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzykowa.
Prowadzący ponownie otworzył dyskusję, zapytał radnych czy mają pytania, uwagi
do projektu. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Głosowanie projektu uchwały: głosy „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/517/18 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
w obrębie Brzykowa, została podjęta.
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania” na lata
2018 – 2020.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania, uwagi
do ww. projektu. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały. Oddano głosy: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/518/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania”
na lata 2018 – 2020, została podjęta.
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020.
Prowadzący otworzył dyskusję, zapytał radnych czy mają pytania, uwagi
do projektu. Radni nie mieli pytań, uwag. Wobec powyższego przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały. Oddano głosy: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od
głosu” – 0. Uchwała nr XLVI/519/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, została podjęta.
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Trzebnickiego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, zwrócił się do radnych czy zgłaszają pytania, uwagi
do projektu. Pytań, uwag nie było. Wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt
uchwały: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0. Uchwała
nr XLVI/520/18
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu
Trzebnickiego, została podjęta.
Ad 18
Komunikaty.
Brak.
Ad 18
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
XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy o godzinie 14:30.

Protokół sporządziła:
Adrianna Cendrowska

