Protokół Nr IV/XLVI/06
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 11 maja 2006 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym obrad
został Przewodniczący Rady Gminy p. Henryk Idaczyk. Na sali obecni byli
również Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca Wójta Jakub Bronowicki,
Skarbnik Gminy Maria Januszek, kierownik referatu GKiIT Sławomira
Hermann. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na sali obecnych
było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był pan Romuald Rożko.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna
– I Etap, który obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna
i Leśna w Wiszni Małej oraz Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa,
Sportowa, Główna, Na Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej.
6. Uchwała w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna – I Etap, który
obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna i Leśna w
Wiszni Małej oraz Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa, Sportowa,
Główna, Na Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej.
7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna – I Etap, który
obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna i Leśna w
Wiszni Małej oraz Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa, Sportowa,
Główna, Na Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej.
8. Uchwała w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty
długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna – I Etap, który obejmuje budowę

sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna i Leśna w Wiszni Małej oraz
Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa, Sportowa, Główna, Na
Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej.
9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała.
10.Uchwała w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała.
11.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12.Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. Protokół z
poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2006 r. został przyjęty bez
uwag.
Przewodniczący obrad oddał głos Wójtowi Gminy, który poinformował
zebranych o ważnych dla Gminy wydarzeniach. Stanisław Moik powiedział, że :
•

•

•

•

•
•
•

•
•

wicestarosta powiatu trzebnickiego zwrócił się z prośbą o wypełnienie
ankiet niezbędnych przy opracowywaniu studium zrównoważonego
rozwoju powiatu trzebnickiego,
nastąpiły zmiany w ordynacji podatkowej w taki sposób, że sołtysi
ponownie mają możliwość roznoszenia upomnień i nakazów
podatkowych,
odbyło się spotkanie z mieszkańcami Machnic, na którym sołtysem
wybrano p. Jana Łebzuch, a przewodniczącą Rady Sołeckiej została
Leokadia Lesiak,
w Psarach odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
„ Wesołe Myślenie” – pod takim tytułem zorganizowano Gminny
Konkurs Matematyczny także w Szkole Podstawowej w Psarach
rozpoczęły się rozmowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy drogi
gminnej między Krzyżanowicami a Malinem, bowiem trasy ekspresowej
nie będzie żadnego zjazdu, aż do węzła komunikacyjnego,
odbyły się uroczystości w Piotrkowiczkach związane z obchodami
„ Konstytucji 3-go Maja”
w Wiszni Małej rozpoczęło działalność biuro poselskie posła Dawida
Jackiewicza,
„ GRAPOL”firma z Psar produkująca dla małych dzieci np. meble
zorganizowała „Dni otwarte”. Firma zatrudnia wielu pracowników,

także z terenu naszej gminy i wciąż poszukuje nowych, zwłaszcza
stolarzy
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Henryk Idaczyk, który
oddał głos p. Skarbnik Gminy M. Januszek, tak aby przedstawiła uzasadnienie
do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy. Uzasadnienie
jest zapisane w treści uchwały. Następnie radny Ryszard Śliwakowski zapytał
czy tak długi okres spłaty dla pożyczek będzie dla gminy korzystny. W
odpowiedzi Kierownik GKiIT powiedziała, że inwestycje, pod które zaciąga się
wspomniane pożyczki są oprocentowane 1% na 10 lat z możliwością umorzenia
spłaty ostatniej raty pożyczki. Jest to bardzo korzystny dla gminy sposób spłaty
. Ważną sprawą jest także pozostawienie możliwości pozyskania następnych
pożyczek „unijnych” na realizacje dużych inwestycji w przyszłości, dotyczy to
kanalizacji północnej części miejscowości. Już obecnie jest opracowywana
dokumentacja na budowę kanalizacji łączącej Wrocław z Krzyżanowicami.
Należy wspomnieć także i o tym, że w tym roku zostanie przeprowadzona
rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Piotrkowiczkach.
Radny Czesław Nasionek zapytał czy te środki finansowe, o których mówił
załącznik WPI pkt. 1 do 10 są przeznaczone na nowe inwestycje czy też na
remonty. W odpowiedzi Kierownik GKiIT odpowiedziała, że środki te
zabezpieczą remonty bieżące dróg gminnych. Będziemy prowadzić prace
remontowe m.inn. w Rogożu, Krzyżanowicach, w Ligocie Pięknej. W Wiszni
Małej, Strzeszowie oraz Szewcach będą wykonane zjazdy z dróg powiatowych.
Rozpoczniemy także remonty dróg Szymanów – Szewce oraz Strzeszów Rogoż i Mienice–Ozorowice. Poszukujemy osób do prowadzonych prac
interwencyjnych.
Następnie radny Stanisław Wardziak zapytał czy są opracowywane plany
gazyfikacji miejscowości naszej gminy. W odpowiedzi Kierownik GKiIT
Sławomira Hermann stwierdziła, że jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione
projekty takie opracowuje Zakład Gazowniczy z Wrocławia. Osoby, które
wyrażają chęć podłączenia do sieci gazowej podpisują umowy, w których
deklarują, że w przeciągu dwóch lat od momentu ich zawarcia będą dom
ogrzewać gazem. Natomiast dla gminy jest obecnie opracowywany plan
zaopatrzenia Gminy w energię, energię cieplną i gazową. Jest wykonywana
inwentaryzacja stanu obecnego, który w następnym etapie będzie porównywany
z potrzebami wg. studium i innych opracowań. Na tej podstawie utworzymy
harmonogram prac jakie trzeba wykonać, czyli jakie i w których miejscach
wybudować transformatory, sieci gazowe, kotłownie itp. Następnie wspólnie z
takimi instytucjami jak Zakład Gazowniczy, Energetyczny zastanowimy się co
z tego harmonogramu realizować i w jaki sposób pozyskać na to środki .
Rady Stanisław Wardziak zapytał także czy są przewidziane odszkodowania
dla rolników, jeżeli przez pole przechodzą elementy infrastruktury technicznej

np. słupy energetyczne? W odpowiedzi Sławomira Hermann stwierdziła, że
obecnie zmieniły się przepisy i jest wyrok Sądu Najwyższego mówiący o tym, że
jeżeli właściciel ma na swojej posesji jakiś element infrastruktury technicznej
może wystąpić z wnioskiem do Sądu o roszczenie. Należy w takim wypadku
podpisać umowę na dzierżawę i warunki umieszczenia tych urządzeń w danym
terenie. Nie da się ukryć, że to jednak bardzo komplikuje proces inwestycyjny.
Nie wszystkie media mieszczą się w drodze i projektant nierzadko musi prosić
właścicieli prywatnych działek o zgodę na umieszczenie w ich terenie urządzeń
technicznych.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu
gminy na 2006 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/XLVI/278/06. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły zaciągnięcia pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Narodowego Funduszu OŚiGW. Jest to bardzo korzystny dla gminy sposób
pozyskania środków finansowych, bowiem na każde pożyczone 1000 zł
otrzymujemy 500 zł dotacji, ale z zapowiedzi rządowych słychać, że planowana
jest likwidacja Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, dlatego tym
bardziej staramy się wykorzystać jeszcze istniejące możliwości pozyskania
środków finansowych – powiedział Jakub Bronowicki. Następnie głos zabrała
Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, która
zrelacjonowała przebieg procesu kanalizacji na terenie miejscowości Wisznia
Mała i Ligota Piękna. Z sali padło pytanie czy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska można uzyskać pieniądze na przeprowadzenie melioracji.
Nie – odpowiedziała Sł. Hermann. W statucie WFOŚiGW jest zapis mówiący o
tym, że zajmują się ochroną wód( pożyczki + dotacje), budową wodociągów
( pożyczka) oraz działania edukacyjne. Na melioracje można pozyskiwać środki
z Urzędu Marszałkowskiego, ale są to bardzo małe pieniądze – powiedziała Sł.
Hermann.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wisznia Mała i Ligota Piękna – I Etap, który obejmuje budowę sieci
kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna i Leśna w Wiszni Małej oraz Leśna,
Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa, Sportowa, Główna, Na Kolonii,
Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr IV/XLVI/279/06. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wystawienia weksla na
zabezpieczenie spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna – I
Etap, który obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna i

Leśna w Wiszni Małej oraz Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa,
Sportowa, Główna, Na Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej.Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLVI/280/06. Stanowi ona
załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i
Ligota Piękna – I Etap, który obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonach
ulic Szkolna i Leśna w Wiszni Małej oraz Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa,
Letniskowa, Sportowa, Główna, Na Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie
Pięknej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLVI/281/06.
Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wystawienia weksla na
zabezpieczenie spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna – I Etap, który
obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Szkolna i Leśna w Wiszni
Małej oraz Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa, Sportowa, Główna,
Na Kolonii, Jaśminowa, Cicha w Ligocie Pięknej. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLVI/282/06. Stanowi ona załącznik nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na finansowanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLVI/283/06. Stanowi ona
załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie wystawienia
weksla na zabezpieczenie spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
finansowanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLVI/284/06. Stanowi ona załącznik nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Następnie głos zabrał radny Ryszard Śliwakowski, który powiedział, że wart
zwrócić baczniejszą uwagę na rozwój lotniska położonego w Szymonowie,
bowiem w przyszłości może ono mieć dla gminy bardzo pozytywne znaczenie,
gdyż wokół Wrocławia jest niewiele takich miejsc. W odpowiedzi Zastępca
Wójta odpowiedział, że rzeczywiście jest to bardzo ważne miejsce w gminie, ale
wymaga ogromnych nakładów, tak aby mogło funkcjonować przez cały rok, a
nie tylko przez kilka miesięcy. Na razie Aeroklub prowadzi tylko drobną
modernizację terenu lotniska.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych i
sołtysów Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady o godzinie 11.25.
Podpisał :
Protokołowała :

