Protokół Nr IV/XXXVIII/05
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 października 2005 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. Przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad. Na sali obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji :
1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
4. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. Protokół
z
poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2005 r. został przyjęty bez
uwag.
Następnie Przewodniczący rady Gminy oddał głos Wójtowi Stanisławowi
Moikowi, który poinformował radnych, iż w ostatnim czasie uroczyście
obchodzono jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Strzeszowie. Na
obchodach byli obecni wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w tej szkole od
początków jej działalności, wychowankowie i władze gminy. Była to bardzo miła
integrująca pokolenia uroczystość – powiedział Wójt.
W ostatnim okresie na terenie naszych szkół odbyły się uroczystości
pasowania na ucznia m. inn. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie.
Na tejże uroczystości została również wręczona nagroda Wójta dla Pani
Barbary Klin za zasługi w pracy dydaktycznej i na rzecz miejscowego
środowiska.
W Szkole Podstawowej w Psarach odbyło się spotkanie podsumowujące
mierzenie jakości pracy szkoły. Szkoła w Psarach może się poszczycić bardzo
dobrymi wynikami w dziedzinie matematyki.
Wójt ST. Moik powiadomił także o spotkaniu , na którym został przedłożony
plan urządzeniowo-rolny. Z założeniami tego planu można zapoznać się w
Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 u pana Jacka Rubaszewskiego oraz geodety
Grzegorz Lisieckiego.
Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie zmian w planie
budżetu gminy na 2005 r. Przewodniczący obrad oddał głos Skarbnikowi Gminy
Marii Januszek. Poinformowała ona radnych ,że podstawą zmian w planie
dochodów budżetowych było zwiększenie o 81000 zł dotacji celowej na wypłatę
świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługa świadczeń prowadzoną

przez GOPS Wisznia Mała. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gmina
otrzymała 21.644 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z Warszawy. Otrzymane środki skierowano na wydatki
bieżące działalności statutowej gminy. Z powiatem trzebnickim zostało zawarte
porozumienie na mocy którego gmina w 2005 roku może otrzymać 80.000 zł z
przeznaczeniem na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej w
Piotrkowiczkach”. Jednocześnie p. Skarbnik poinformowała, że ta kwota została
ujęta w załączniku pn.”Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny”.
Maria Januszek powiadomiła również radnych, że ponadplanowe dochody
stworzyły możliwość wprowadzenia do budżetu jeszcze w bieżącym roku
dodatkowych zadań. Są to zadania związane głównie z remontami i
utrzymaniem mienia komunalnego, zakupem energii, remontami lamp
oświetlenia ulicznego., a także umożliwiły zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Na
podstawie tego porozumienia gmina będzie współinwestorem zadania pn.
”Konserwacja rzeki Ława w msc. Ozorowice i Pierwoszów”. Na ten cel
przeznaczono kwotę 3.000 zł. Skarbnik Gminy poinformowała również, że
zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Trzebnickiego w celu przekazania
dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł tj. na zakup dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy bramy
garażowej wyjazdowej dla samochodów pożarniczych. Większe od planowanych
pozyskano wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwotę tę przeznaczono
na zakup zestawu komputerowego i drukarki celem wyposażenia punktu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi co zostało ujęte w załączniku Nr 1 pn.
„Inwestycje roczne”. Pozostałe zmiany w planie dochodów jak i wydatków
budżetowych maja wymiar formalny, porządkujące
zapisy klasyfikacji
budżetowej po zmianach.
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań Przewodniczący
zakończył sesję o godzinie 10.40.
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