Protokół Nr IV/XLV/06
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 kwietnia 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 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów
komunalnych.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
rok 2005.
7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach:
Kryniczno, Malin i Psary.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10.Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. Protokół z
poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2006 r. został przyjęty bez
uwag.
Przewodniczący obrad oddał głos Wójtowi Gminy, który poinformował
zebranych o istotnych dla Gminy wydarzeniach. Stanisław Moik powiedział, że
:
-odbyło się zebranie mieszkańców w Szymanowie, na którym omawiano problem
sprzedaży boiska sportowego na działki budowlane, na co władze gminy nie
wyrażają zgody. Omawiano także sprawę mającej się odbyć na lotnisku w
Szymanowie imprezy muzycznej, na którą to już podobno są rozprowadzane
bilety, ale jeszcze żaden z organizatorów nie zwrócił się ani do władz lotniska
(jak zapewnia Dyrektor Aeroklubu w Szymanowie), ani też do Wójta Gminy o
pozwolenie na zorganizowanie tak dużej imprezy.

-odbyło się spotkanie z Dyrektorem Aeroklubu w Szymanowie, na którym
oprócz spraw związanych w/w imprezą omawiano także sprawę wykupu bądź
przejęcia przez Aeroklub Wrocławski gruntów zajętych na lotnisko. Gmina cały
czas jest zainteresowana istnieniem tegoż lotniska, bo ten sposób komunikacji
jest bardzo rozpowszechniony i na pewno przyczyni się do rozwoju gminy.
-w Publicznym Przedszkolu w Strzeszowie odbył się Powiatowy Konkurs
Plastyczny
- odbyło się zebranie mieszkańców wsi Mienice, w którym na zaproszenie p.
sołtys i radnego uczestniczył także Wójt Gminy i Zastępca. Na zebraniu tym
omawiano problemy remontu dróg, melioracji, rzeki Mieni, budowy placu
zabaw dla dzieci i boiska sportowego, a także remontu świetlicy.
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, zespołów szkół i przedszkola, podczas
którego poinformowano dyrektorów poszczególnych placówek o obowiązku
przedłożenia schematów organizacyjnych szkół na przyszły rok szkolny. Na
spotkaniu tym omówiono także sprawy remontów placówek oświatowych.
Ważną sprawą jest także organizacja konkursu na dyrektora szkoły w Psarach.
-p. Feliks Kondracki z Ozorowic przystąpił do próby bicia rekordu Guinnessa,
zamierza, bowiem w ciągu 100 dni przejechać 14 tyś.km przez wszystkie stolice
europejskie,
- trwa wiosenna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, ogłoszenia o
wystawionych kontenerach są na bieżąco wywieszane w miejscowościach, w
których trwa zbiórka,
-celem remontu świetlic wiejskich w Szymanowie, Mienicach i Rogożu chcemy
utworzyć ekipę, która będzie pod okiem fachowców przeprowadzać prace.
Pozwoli to nam w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i bezrobociu oraz
ustawy o pracach społecznie użytecznych zatrudnić osoby bezrobotne, nie
mogące znaleźć pracy
-Przewodniczący Rady Gminy Henryk Idaczyk przypomniał radnym o
konieczności złożenia do końca miesiąca kwietnia oświadczeń majątkowych,
Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała sprawie zmian w planie
budżetu gminy na rok 2006. Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu
Skarbnika Gminy. M. Januszek poinformowała radnych o przyczynach
wprowadzenia zmian w planie budżetu na br. Stwierdziła, że podstawę
zwiększenia planu dochodów stanowi deklaracja przedłożona przez MONRejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu w sprawie podatku od
nieruchomości na 2006 r. Szczegółowy zapis zwiększeń planu wydatków znalazł
się w uzasadnieniu do uchwały. Radni nie wnieśli uwag i zapytań.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu
gminy na 2006 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/XLV/273/06. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następny punkt porządku obrad dotyczył uchwały sprawie ustalenia stawek
czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. Przewodniczący obrad poprosił o
zabranie głosu Zastępcę Wójta Gminy. Jakub Bronowicki przypomniał radnym,
że na niedawnej sesji ta uchwała była już podejmowana, ponieważ jednak
Wojewoda dopatrzył się uchybień w jej treści, obecna forma zawiera
zasugerowane poprawki, które dotyczą publikacji uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz regulacji w zakresie
bezumownego korzystania z gruntów. Wojewoda stwierdził, że regulacje w tym
zakresie wynikają z przepisów ustawy i nie należą do kompetencji Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek
czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLV/274/06. Stanowi ona załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. Przewodniczący obrad
oddał głos Skarbnik Gminy Marii Januszek, która odczytała radnym opinię, jaką
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa na temat przedłożonego sprawozdania.
Dyskusja na temat w/w sprawozdania odbyła się na poprzedniej sesji, radni nie
wnieśli nowych zapytań.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2005.Uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała nr IV/XLV/275/06. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Wisznia Mała. Głos zabrała przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która poinformowała, że 23 marca br. komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
Badaniu zostały poddane materiały źródłowe, które posłużyły przygotowaniu
sprawozdania tj. roczne sprawozdania o dochodach i o wydatkach budżetowych,
o nadwyżce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązań i należności, z wykonania
podstawowych dochodów podatkowych, o środkach poza budżetowych, z
wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i bilans
budżetu. W wyniku badania komisja stwierdziła – powiedziała Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Ewa Wierzbicka - że planowane dochody budżetowe po
zmianach planu budżetu wyniosły: 15.064.103 PLN, natomiast realizacja
dochodów zamknęła się kwotą 22.656.242 PLN co daje 150,4% planu rocznego.
Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 r. wyniosły 14.634.030 PLN i

zostały zrealizowane w 94,2%na kwotę 13.784.802 PLN przy nadwyżce
budżetowej 8.871.440 PLN.
W związku z tym Komisji Rewizyjna jednogłośnie, pozytywnie
ustosunkowała się do przedłożonego sprawozdania i wystąpiła z wnioskiem do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
Następnie Przewodniczący H. Idaczyk odczytał Uchwałę nr V/117/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24
kwietnia 2006 r. RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Stanisławowi Wardziak, który
powiedział, że będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium, ponieważ
uważa, że Wójt nie zrealizował uchwał podejmowanych przez Radę Gminy,
szczególnie dotyczy to uchwały o utrzymaniu porządku i czystości na terenie
gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie „przeciw” i
otrzymała nr IV/XLV/276/06. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ostatnią uchwałą, która była rozpatrywana na tej sesji była uchwała w
sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębach Kryniczno, Malin i
Psary. Teren, który ma być objęty planem został wskazany na mapie przez
Zastępcę Wójta Jakuba Bronowickiego, który powiedział, że na tym obszarze
będzie prowadzona działalność gospodarcza. W związku z tym niezbędna do
jego obsługi będzie droga dojazdowa mająca połączenie z ulicą Łąkową w
Malinie. Z sali padło pytanie kto tę drogę będzie budował? W odpowiedzi
Zastępca Wójta stwierdził, że to okaże się w momencie uchwalania planu.
Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę podkładów
geodezyjnych dla tych terenów, tak aby można było już przystępować do
kolejnych MPZP.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębach: Kryniczno, Malin i Psary. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLV/277/06. Stanowi ona załącznik nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Przystąpiono do ostatniego punktu porządku obrad tj. interpelacji i zapytań
radnych i sołtysów.
Przewodniczący obrad oddał głos p. Czesławowi Nasionek, który zapytał czy
mieszkańcy gminy mogą liczyć na częstsze patrole policyjne w związku z
planowanym dofinansowaniem do zakupu radiowozu policyjnego. Zasugerował
też, że patrole policyjne powinny być widoczne także po godzinie 22.00. Wójt
Stanisław Moik stwierdził, że kiedy dojdzie do podpisania porozumienia w

sprawie w/w dofinansowania uwagi te zostaną przekazane Komendantowi
Policji.
Następnie głos zabrał p. Tadeusz Gardyna, który jako prezes koła
wędkarskiego „Złoty Lin” stwierdził, że czuje się rugowany przez obecnego
dyrektora OKSiR z Ośrodka Wodnego w Wiszni Małej i zapytał czy dzieje się
tak za wiedzą Wójta Gminy? Przewodniczący obrad oddał głos Wójtowi Gminy
Stanisławowi Moik, który stwierdził, że staw tzw. ośrodek wodny został
przejęty przez gminę od firmy DEKAR i obecnie właścicielem tego terenu jest
Gmina Wisznia Mała, a nie prywatna osoba. Staw jest włączony do instytucji
kultury i zarządza nim dyrektor OKSiR. Ponadto istnieje regulamin ośrodka
wodnego, który należy przestrzegać. W ramach ośrodka wodnego ma prawo
działać Koło Wędkarskie, ale prowadzone rzetelnie, na zdrowych zasadach, a
tego w kole wędkarskim do tej pory nie było. Nie istnieją żadne dokumenty
świadczące o odbywaniu spotkań sprawozdawczych, co 4 lata powinny odbywać
się wybory nowego Zarządu i Prezesa, a opłaty wędkarskie powinny dotyczyć
każdego z członków łącznie z Prezesem, który nie może sam siebie z nich
zwolnić.
Wobec wyczerpania się porządku obrad oraz braku zapytań ze strony
radnych i sołtysów przewodniczący Rady Gminy Henryk Idaczyk zakończył
sesję o godzinie 12.15.
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