Protokół Nr IV/XLIX/06
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 sierpnia 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 równieŜ
Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik
Gminy Maria Januszek oraz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i
Infrastruktury Technicznej p. Sławomira Hermann. Przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad. Na sali obecnych było dwunastu członków Rady Gminy.
Nieobecni byli: Stanisław Jurkowski, Kazimierz Kołodziej, Stanisław Wardziak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2006 r.
Uchwała w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 2006.
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budŜetu.
7. Uchwała w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wisznia Małej.
8. Uchwała w sprawie statutu Urzędu Gminy Wisznia Mała.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej
pod nazwą Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy
Wisznia Mała.
10.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu.
11.Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów.
12.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa naleŜności
pienięŜnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania
pienięŜnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa
oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14.Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. Protokół z
poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca br. został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący obrad oddał głos Wójtowi Gminy, który poinformował
zebranych o waŜnych dla Gminy wydarzeniach. Stanisław Moik powiedział, Ŝe:
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• w Pierwoszowie na ośrodku wodnym odbyło się spotkanie integracyjne z
osobami niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „ Uśmiech dziecka”
• odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy WROTECH, w sprawie
projektu rozbudowy szkoły w Szewcach. Rozbiórki starego budynku szkoły
dokonała firma IBIS z Psar, która wygrała przetarg na to zadanie.
• W Machnicach odbyło się spotkanie wiejskie, na którym dokonano
wyboru nowego sołtysa. Został nim obecny na dzisiejszej sesji pan
Mirosław Moczulski – powiedział Wójt Gminy.
• LZS „ Płomień” zorganizował w Szewcach festyn sportowy,
• W Ozorowicach przy duŜym udziale miejscowego społeczeństwa odbyło
się powitanie rekordzisty Guinnessa pana Feliksa Kondrackiego, który
rowerem w okresie 100 dni objechał wszystkie stolice europejskie
• Dnia 04 sierpnia odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy, na
którym omówiono wszystkie najwaŜniejsze tematy dotyczące m.in. klęski
suszy i szacowania strat w gospodarstwach, spraw bezpieczeństwa
mieszkańców na spotkaniu gościli takŜe przedstawiciele policji) oraz
organizacji doŜynek.
• W połowie sierpnia w wielu miejscowościach naszej gminy odbyły się
festyny m.inn. w Malinie, Machnicach i Strzeszowie.
• P. Ewa Wierzbicka złoŜyła rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Henryk Idaczyk, który
przypomniał wszystkim radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych
termin złoŜenia tych oświadczeń minął 27 sierpnia i kto tego jeszcze nie uczynił
naleŜy to zrobić jak najszybciej, bowiem zostanie zablokowana wypłata
naleŜnych za posiedzenia diet.
Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy Stanisławowi Moik, który przystąpił
do przedstawienia informacji dotyczącej naliczenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Poinformował on radnych, Ŝe zgodnie z
ustawą, jeŜeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z uchwaleniem lub
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel
sprzedał tę nieruchomość, Wójt pobiera jednorazową opłatę określoną w
wysokości 15% wzrostu wartości nieruchomości. Następnie Wójt podał
wysokość opłat, jakie zostały naliczone w związku z tym w I i II kwartale 2006 r.
Opłaty te dotyczą gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz usługową i sprzedanych przez właścicieli przed upływem 5
lat od wejścia w Ŝycie nowych mpzp. Łączna kwota naliczonej opłaty
planistycznej wynosi za I półrocze 2006 r. wynosi 116 tyś. zł.. Następnie Wójt
Stanisław Moik szczegółowo poinformował radnych nt. wysokości opłaty
naliczonej dla poszczególnych obrębów.
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Następnie Wójt Gminy p. Stanisława Moik powiedział, Ŝe z wielką satysfakcją
patrzy na kwotę dochodów gminy za I półrocze 2006r. gdyŜ jeszcze niedawno
mieliśmy taki budŜet na cały rok. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe oczekiwania
społeczeństwa odnośnie realizowanych inwestycji ciągle rosną. A to nie jest
łatwe, gdyŜ są duŜe problemy ze znalezieniem wykonawców, rozstrzygnięcia
przetargów teŜ są trudne i przeciągają się w czasie, poniewaŜ wykonawcy często
wnoszą protesty np. przetarg na wykonanie placów zabaw był rozstrzygany
przez pół roku. Wójt Gminy przypomniał takŜe, Ŝe długo trwająca zima i mokra
wiosna spowodowały, Ŝe wiele środków przeznaczonych na utrzymanie dróg
zostały wykorzystane we wczesnych miesiącach roku. Jest rozpoczętych wiele
inwestycji związanych z odwodnieniem dróg, budową chodników. Dla wielu
zadań, które będą realizowane w przyszłości juŜ dziś trzeba przygotować
podkłady geodezyjne, koncepcje oraz projekty rozwiązań – powiedział Wójt
Stanisław Moik
Po wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący obrad oddał głos pani Skarbnik
Marii Januszek, która to przypomniała radnym, Ŝe w dniu 29 grudnia Rada
Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę w sprawie budŜetu gminy na 2006 r. w
kwotach:
Dochody budŜetowe 13.774.600 zł
Wydatki budŜetowe 12.779.681 zł
NadwyŜkę w kwocie 994.919 zł zaplanowano na spłatę w roku 2006 rat poŜyczek
i kredytów bankowych.
Następnie Skarbnik Gminy stwierdziła, Ŝe planowane dochody budŜetowe na
dzień 30 czerwca 2006 r. wynoszą 16.757.714 zł. Wykonanie za I półrocze 2006
r. wynosi 9.317.967 Zł, co stanowi 55,6% planu rocznego. Realizację dochodów
przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. PoniŜej 50% pozyskano
dochody w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (19,2%), w
podatku rolnym od osób prawnych (43,5%), w podatku od środków
transportowych (47,9%), w podatku od posiadania psów (25,6%), we wpływach
z opłaty targowej (0%), we wpływach z opłaty eksploatacyjnej (21,5%), w
udziałach w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa w tym od osób
fizycznych (42,3%) oraz w dochodach z majątku gminy (19,6%). W stosunku do
podatników zalegających z wpłacaniem naleŜności stosowane są przepisy
ustawy„Ordynacja podatkowa”.Roczny plan wydatków budŜetowych po
zmianach wynosi 17.648.875 zł. Wydatki budŜetu gminy za okres I półrocza
2006 wyniosły 6.525.030 zł, co stanowi 37% planu ogółem.
Skarbnik M. Januszek szczegółowo omówiła załączniki do w/w informacji o
przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2006r., do których naleŜą :
załącznik nr 1 o dochodach budŜetowych
załącznik nr 2 o wydatkach budŜetowych
załącznik nr 3 o poniesionych nakładach na inwestycje w I półroczu 2006 r.
załącznik nr 4 o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
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załącznik nr 5 o przychodach i kosztach gminnego funduszu ochrony środowiska
Przewodniczący Henryk Idaczyk oddał głos p. kierownik referatu Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Sławomirze Hermann, która
poinformowała radnych, Ŝe do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zostało
wprowadzone zadanie opracowania koncepcji aglomeracji Strzeszów i
Wrocław. O aglomeracji moŜemy mówić wówczas, gdy na 1 km sieci
kanalizacyjnej przypada minimum 120 mieszkańców, jeŜeli ten przelicznik jest
niŜszy to wtedy musimy przeprowadzać rozwiązania indywidualne. Te
rozwiązania dla aglomeracji zostały wyliczone, przedstawione do uzgodnienia w
Wydziale Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i zaakceptowane
przez Radę Gminy w Wiszni Małej. Cały ten materiał przesłano do Ministerstwa
Ochrony Środowiska, gdyŜ na tej podstawie moŜemy aplikować po fundusze
unijne.
Kierownik GKiIT powiedziała takŜe, Ŝe prowadzono rozmowy z
przedstawicielami miasta Wrocławia oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji na temat grawitacyjnego odprowadzania ścieków do
wrocławskiej oczyszczalni Janówek. Miasto Wrocław po stronie Widawy
przystąpiło do opracowania projektu tej kanalizacji, a my opracowujemy tę
koncepcję dla południowych miejscowości naszej gminy. Na bazie warstwic i
istniejącej infrastruktury jest projektowana kanalizacja tj kanał główny,
pompownie itd. Projekt jest waŜny przez dwa lata, ale Ŝeby go wykonać
projektant musi wiedzieć czy właściciel wyrazi zgodę na przeprowadzenie przez
teren jego działki kanału sanitarnego. Dlatego teŜ rozsyłane są obecnie
informacje do właścicieli działek z prośbą o pisemną deklarację w sprawie
zgody na przeprowadzenie tego kanału. Prace te pozwolą na podłączenie
kanalizacji na wysokości GRAPOL-u i ulicy Sułowskiej- powiedziała Sławomira
Hermann. Druga nitka kanalizacji pobiegnie przez połączenie KrzyŜanowic z
Polanowicami. Projekt tego połączenia wykonała juŜ firma TOYA, która w
tamtym miejscu posiada pole golfowe.
Sołtys Tadeusz Gardyna zapytał, gdzie będą odprowadzane ścieki z
Pierwoszowa. S.Hermann odpowiedziała, Ŝe grawitacyjnie Pierwoszów
przynaleŜy do Wiszni Małej i tutaj będą odprowadzane ścieki. JeŜeli chodzi o
Ozorowice i Mienice to nie spełniły one kryteriów pozwalających zaliczyć je do
aglomeracji, ale przylegają do Pęgowa i być moŜe będzie moŜna wpiąć je do
tamtejszej kanalizacji. MoŜna to rozwaŜać.
Następnie głos zabrała p. Joanna Boćko-Sornat, która złoŜyła sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I
półroczu 2006 r. Następnie głos zabrała p. Ewa Wierzbicka, pełniąca funkcję
przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która złoŜyła rezygnację z członkostwa w Komisji oraz z pełnionej funkcji.
Decyzję umotywowała sprawami rodzinnymi.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zmian w planie budŜetu gminy.
Przewodniczący Henryk Idaczyk oddał głos p. skarbnik gminy Marii Januszek,
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która poinformowała radnych, Ŝe Wojewoda Dolnośląski powiadomił Wójta
Gminy o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 503 zł. Środki te przeznaczono
na sfinansowanie wyprawki szkolnej. Kolejnym pismem z dnia 18.07.2006 r.
Wojewoda Dolnośląski przyznał gminie dotację z przeznaczeniem na
dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
przygotowania
zawodowego
młodocianych pracowników, a Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej
przyznał jednostce OSP Wisznia Mała kwotę 4.200 na zapewnienie gotowości
bojowej. Ponadto plan dochodów budŜetowych zwiększono z o wpływy z tytułu
kar i grzywien, z gospodarki gruntami i nieruchomościami, z usług
świadczonych przez Przedszkole Publiczne w Strzeszowie 7.400 zł, z usług w
zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód jak równieŜ w zakresie gospodarki
odpadami 63.000 zł, oraz w podatku od nieruchomości na podstawie deklaracji
na 2006 r. przedłoŜonej przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury-MON 357.975 zł,
a takŜe w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
( szacowanych na podstawie wpływów za I półrocze br.) 76.600 zł. Szczegółowe
uzasadnienie zapisano w treści uchwały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na 2006 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/XLIX/300/06. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następny punkt programu dotyczył uchwały w sprawie procedury uchwalania
budŜetu gminy. Głos zabrał Zastępca Wójta Gminy przypominając, Ŝe taka
uchwała była juŜ podejmowana czasie tej kadencji. Jednak zmiana ustawy o
finansach publicznych spowodowała konieczność nowelizacji uchwały.
Następnie J. Bronowicki przedstawił kolejne etapy uchwalania budŜetu gminy.
Radni nie wnieśli zapytań.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania
budŜetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budŜetu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr IV/XLVIX/301/06. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Kolejny punkt programu dotyczył projektu statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. Przewodniczący Henryk Idaczyk oddał glos
Zastępcy Wójta Jakubowi Bronowickiemu, który stwierdził, Ŝe zmieniły się
zadania realizowane przez GOPS i zamiast wprowadzać zmiany do
obowiązującego statutu proponuje się uchwalić nowy, tak, aby był on bardziej
czytelny. Zastępca Wójta omówił projekt statutu. Po czym przystąpiono do
głosowania.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie statutu gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLVIX/302/06. Stanowi ona załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Następnie Zastępca Wójta poinformował radnych, Ŝe z nowej ustawy o
finansach publicznych wynika, iŜ kaŜdy organ powinien mieć statut. PoniewaŜ
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zadania, jakie realizuje Urząd Gminy są szczegółowo opisane w regulaminie
organizacyjnym urzędu, a takŜe w ustawie o samorządzie gminnym, dlatego
przygotowano projekt statutu w ogólnej formie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie statutu Urzędu Gminy
Wisznia Mała. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/XLIX/303/06. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Kolejny punkt programu obrad dotyczył statutu dla Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych. Likwidacji uległa filia szkoły
podstawowej w Piotrkowiczkach wykreśla się ją ze statutu, a takŜe w pkt. 3
dodaje stanowisko administracyjne, osoba pracująca na tym stanowisku zajmie
się wypłatą stypendiów szkolnych – powiedział Zastępca Wójta Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLIX/304/06. Stanowi ona załącznik nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości w drodze przetargu. Zabierając głos Zastępca Wójta stwierdził,
Ŝe generalna zasadą w zbywaniu nieruchomości jest przetarg. Jednak na terenie
naszej gminy jest niewystarczająca ilość stacji transformatorowych wziąwszy
pod uwagę liczbę mieszkańców. Problem z wybudowanie stacji
transformatorowej pojawił się w Ligocie Pięknej. Zakład Energetyczny wskazał
miejsce, w którym moŜna by taką stację wybudować, ale mieszkańcy się nie
zgodzili. Urząd znalazł odpowiednią działkę z zasobów gminy i tam
wybudowano trafostację, zaś zakład energetyczny zwrócił się o wykup gruntu.
Dlatego teŜ zwracamy się z prośbą o zgodę na sprzedaŜ działki bez przetargu.
Ustawa zezwala Radzie Gminy na podejmowanie tego typu uchwał.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLIX/305/06. Stanowi ona załącznik nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Przystąpiono do 11 punktu porządku uchwały tj. ustalenia nazwy ulicy w
miejscowości Szymanów. Zastępca Wójta poinformował, Ŝe do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek mieszkańców Szymanowa, którzy posiadają domy przy ulicy
bocznej do ulicy Sportowej. Mieszkańcy proponują, aby ulica nosiła nazwę
Szybowcowej. Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy
we wsi Szymanów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/XLIX/306/06. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ostatni projekt uchwały, którym zajęła się Rada Gminy dotyczył zmiany
uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa. Jest to konsekwencją zmiany na
stanowisku sołtysa we wsi Machnice. Pan Jan Łebzuch zrezygnował z pełnienia
funkcji sołtysa, a na jego miejsce mieszkańcy na zebraniu wiejskim wybrali p.
6

Mirosława Moczulskiego. W związku z tym naleŜy podjąć stosowną uchwałę,
aby p. Moczulski był upowaŜniony przez Radę Gminy do pobierania podatków i
innych naleŜności pienięŜnych.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru w drodze inkasa naleŜności pienięŜnych pobieranych od osób fizycznych
w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/XLIX/307/06. Stanowi
ona załącznik nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził wyczerpanie się porządku obrad i
zakończył sesję Rady Gminy o godzinie 13.45.
Podpisał:
Protokołowała:
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