Protokół Nr IV/L/06
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 21 września 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 oraz sołtysi wg. listy
obecności. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na sali obecnych
było trzynastu członków Rady Gminy. Nieobecni byli: Jan Kwaśnica i Stanisław
Wardziak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował wprowadzenie jako 11 punktu
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki Agencja
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
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 budŜetu gminy na rok 2006.
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
6. Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Szymanów.
7. Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa Ligota Piękna
8. Uchwała w sprawie nadania statutu sołectwa KrzyŜanowice.
9. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Pierwoszów.
10.Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kryniczno.
11.Uchwała w sprawie przystąpienia do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
12.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13.Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. Protokół z
poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2006 r. został przyjęty bez
uwag.
Przewodniczący obrad oddał głos Wójtowi Gminy, który poinformował
zebranych o waŜnych dla Gminy wydarzeniach. Stanisław Moik powiedział, Ŝe:
• prace przetargowe na budowę dalszego etapu kanalizacji na razie
zatrzymały się na etapie protestów,

•
•
•
•

naleŜy juŜ składać wnioski do budŜetu gminy na rok 2007
podziękował organizatorom oraz uczestnikom doŜynek gminnych
odbyły się festyny w miejscowościach Strzeszów i Szymanów
w Zespole Szkół w Szewcach odbyło się spotkanie z młodzieŜą naszej
gminy, na którym to wręczono akty mianowania niektórym
nauczycielom.
Następnie Wójta Gminy ST. Moik przedłoŜył informację o naliczonych
opłatach planistycznych za sprzedane grunty w I i II kwartale 2006 roku.

Po informacja Wójta Gminy głos zabrała p. Joanna Boćko-Sornat
pełnomocnik Wójta ds. uzaleŜnień, która odczytała list otwarty organizatorów
kampanii „Trzeźwy Umysł” oraz sprawozdanie z realizacji akcji wakacyjnej
prowadzonej we wszystkich miejscowościach naszej gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos p. Witoldowi
Nowakowskiemu, który jako przedstawiciel Okręgowej Stacji ChemicznoRolniczej udzielił informacji o wykonywanych badaniach składu gleby i
zapraszał rolników do korzystania z oferty stacji chemiczno-rolniczej.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie zmian budŜetu
gminy. Przewodniczący obrad oddał głos p. M. Januszek, która szczegółowo
omówiła podstawy podjęcia zamian oraz kwoty zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków budŜetowych w poszczególnych działach i rozdziałach.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na 2006 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/L/308/06. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następny punkt programu dotyczył projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
umarzania naleŜności pienięŜnych. Przewodniczący obrad oddał głos Zastępcy
Wójta Gminy p. Jakubowi Bronowickiemu, który przypomniał radnym, Ŝe taka
uchwała była podejmowana juŜ w 2003 roku. Zmiana ustawy o finansach
publicznych powoduje konieczność nowelizacji uchwały Następnie J.
Bronowicki szczegółowo omówił zmiany, jakie niesie ze sobą ta nowelizacja.
Radni nie wnieśli uwag do tego projektu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i
trybu umarzania i odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/L/309/06.
Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następne punkty porządku obrad dotyczyły uchwalenia statutów miejscowości
Szymanów, Ligota Piękna oraz KrzyŜanowice. Zastępca Wójta Gminy
poinformował zebranych, Ŝe statuty zawierają informacje dotyczące minimalnej
ilości osób, które muszą uczestniczyć w zebraniu wiejskim, aby było ono waŜne.
Statut określa teŜ zakres działania sołectwa jego organy i zakres ich
kompetencji, zasady i tryb wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a takŜe

gospodarkę finansową. Istotne róŜnice w statutach dotyczyły przede wszystkim
liczby osób, które muszą uczestniczyć w zebraniu, aby było ono waŜne, i tak dla
Szymanowa jest to 40 osób a Rada Sołecka składa się z przewodniczącego i 4
członków, dla Ligoty Pięknej – 50 osób a Rada Sołecka to przewodniczący i 4
członków, w KrzyŜanowicach to 27 osób i Rada Sołecka składająca się z
przewodniczącego i 3 członków. Następnie przystąpiono do głosowania nad
poszczególnymi statutami.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadana statutu sołectwa
Szymanów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/L/310/06.
Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadana statutu sołectwa
Ligota Piękna. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/L/311/06. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadana statutu sołectwa
KrzyŜanowice. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/L/312/06. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w Pierwoszowie. Przewodniczący obrad oddał głos Zastępcy Wójta, który
poinformował, Ŝe Rady Sołeckie, po konsultacjach z mieszkańcami obu
miejscowości, w których będą nadawane nazwy ulicom dopełniły formalności i
pozytywnie zaopiniowały proponowane nazewnictwo. Następnie J. Bronowicki
szczegółowo omówił połoŜenie poszczególnych ulic i proponowane nazwy.
Radni jako załącznik do uchwały otrzymali takŜe mapki z zaznaczonym
przebiegiem ulic. Następnie głos zabrał sołtys Pierwoszowa, który poprosił o
wprowadzenie do projektu uchwały poprawki dotyczącej nadania ulicy ( nr
działki 233/3) nazwy Janowa. Takie prośby zgłosili mieszkańcy tej ulicy powiedział sołtys Tadeusz Gardyna. Radni z aprobatą odnieśli się do
przedstawionych propozycji. Innych uwag nie wniesiono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic we
wsi Pierwoszów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/L/313/06. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic we
wsi Kryniczno. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
IV/L/314/06. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały o przystąpieniu do
spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Jakub Bronowicki Zastępca
Wójta przypomniał, Ŝe Rada Gminy podejmowała juŜ uchwałę o przystąpieniu
do tej spółki. Obecnie jest moŜliwość, aby Rada Gminy mogła juŜ przeznaczyć
konkretną kwotę 8 tyś. zł na zakup akcji tej spółki w związku z tym istnieje
potrzeba ponownego podjęcia tej uchwały. Agencja ta została stworzona przez
Gminę Wrocław, aby słuŜyć przyciąganiu inwestorów na teren Dolnego Śląska.
Agencja pomaga teŜ pozyskiwać kadry dla firm, które działają bądź
rozpoczynają działalność w okolicach Wrocławia. Wiele gmin sąsiadujących z

Wrocławiem skorzystało juŜ z szansy bycia członkiem tej Agencji. Ostatnio
przystąpiły do niej takie gminy jak Długołęka czy Oborniki Śląskie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr IV/L/315/06. Stanowi ona załącznik nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję o godzinie 11.30.
Podpisał:
Protokołowała:

