PROJEKT
Protokół Nr V/V/07
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym obrad został
Przewodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Wyrwas. Na sali obecni byli równieŜ
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego pan Andrzej Brewka, Wójt Gminy
Stanisław Moik, Zastępca Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Gminy Maria Januszek,
kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Sławomira
Hermann oraz sołtysi wg. listy obecności. Przewodniczący obrad stwierdził
prawomocność obrad. Na sali obecnych było czternastu członków Rady Gminy.
Nieobecna była pani Anna Gontarz. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu za 2006 rok.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2007 r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na
realizację zadania działalność warsztatów terapii zajęciowej.
7. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała oraz przyjęcia
regulaminu gospodarowania tymi środkami.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Wisznia Mała za okres 2004-2006.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Radny Tadeusz Iwaszuk zapytał, dlaczego punkt dotyczący przyjęcia protokołu z
poprzedniej sesji jest wprowadzony do porządku obrad dopiero jako jeden z
ostatnich?
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe z treścią protokołu moŜna zapoznać
się na kilka dni przed sesją w Urzędzie Gminy bądź podczas trwania sesji. Daje to
radnym równieŜ dodatkowy czas na wymianę uwag. Stąd propozycja wprowadzenia
tego punktu pod koniec sesji – powiedział Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Czesław Pisarek zgłosił wniosek, aby protokół był umieszczany na stronie
internetowej Gminy np. dwa tygodnie po sesji, co da moŜliwość wnikliwego
zapoznania się z nim.
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Zastępca Wójta potwierdził, Ŝe istnieje taka moŜliwość i będziemy ją realizować.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zapytał, kto jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek
obrad.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy. Pan Stanisław Moik
poinformował zebranych o spotkaniach, w których brał udział w ostatnim czasie :
•

30 marca w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się
prezentacja stołów wielkanocnych. W tej imprezie uczestniczyło Koło
Gospodyń Wiejskich ze Strzeszowa

•

we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej. Gmina Wisznia Mała jest udziałowcem tej Spółki. W programie
spotkania było udzielenie absolutorium dla Zarządu.

•

W Szkole Podstawowej w Psarach, jak co roku zorganizowano Powiatowy
Konkurs Matematyczny.

•

18 kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych, zespołów
szkół i przedszkola, na którym omówiono sprawy związane z opracowanymi
projektami organizacji szkół na rok szkolny 2007/2008, przeprowadzenie
konkursów na dyrektorów szkół w Wiszni Małej i Strzeszowie oraz wiele spraw
bieŜących.

•

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Trzebnicy, na którym
zostały omówione sprawy związane z konserwacją duŜych cieków wodnych na
terenie naszej gminy, dotyczy to robót przy Kanale Pisarskim, rzece Ławie i
rzece Mieni. Z uwagi na to, Ŝe DZMiUW nie dysponuje odpowiednimi środkami
finansowymi na przeprowadzenie tych zamierzeń zadeklarowaliśmy, Ŝe Gmina
moŜe w pewnym stopniu partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia np.
zatrudnić bezrobotnych z terenu naszej gminy, a Zarządowi Melioracji
pozostawić kwestie nadzoru, bezpieczeństwa i higieny pracy.

•

24 kwietnia odbyło się robocze spotkanie ze Starostą Trzebnickim p. Robertem
Adachem, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Trzebnickiego p. Andrzejem
Brewką oraz kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych p. Sabiną Mikołajec. Na
spotkaniu tym omówiliśmy zakres prac remontowych, jakie trzeba
przeprowadzić na naszych drogach oraz nowe inwestycje w zakresie budowy
chodników. Kierownik ds. inwestycji Sławomira Hermann szczegółowo
omówiła
planowane
inwestycje
na
drogach
w
poszczególnych
miejscowościach. Wyjaśniła zebranym przebieg procesu aplikowania po środki
unijne i procedury przetargowe.

Przewodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Wyrwas przypomniał radnym o konieczności
złoŜenia do końca miesiąca kwietnia oświadczeń majątkowych za rok 2006.
Większość radnych została wezwana przez Wojewodę Dolnośląskiego do złoŜenia
oświadczeń lustracyjnych. NaleŜy to uczynić w okresie 30-stu dni od momentu
otrzymania wezwania.
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Ad. 4
Głos zabrał Przewodniczący Tadeusz Wyrwas informując radnych, iŜ wpłynęło na
jego ręce pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej datowane na dzień 02.04.2007 r.
o pozytywnej opinii Składu Orzekającego RIO o przedłoŜonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy na 2006 r. Opinia ta została odczytana
przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Ziętek, który
omówił działania członków komisji zmierzające do przygotowania Opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budŜetu gminy za rok 2006 oraz o podjęciu
przez tę Komisję w dniu 12 kwietnia 2007 r. uchwały w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Wisznia Mała za rok 2006.
Zabierając głos Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 106/2007 z dnia 20
kwietnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o przedłoŜonym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2006 rok. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/V/35/07. Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Wójt Gminy podziękował radnym za udzielenie absolutorium podkreślając
równocześnie, Ŝe jest to absolutorium dla jego współpracowników, ale takŜe radnych
i sołtysów, którzy aktywnie brali udział we wszystkich społecznych dokonaniach.
Staramy się wykonywać prace na rzecz wszystkich miejscowości. Mam nadzieje, Ŝe
wszystkie ambitne działania zamierzone na rok bieŜący równieŜ zostaną zrealizowane
– powiedział Stanisław Moik.
Ad. 5
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas zaproponował, aby przed rozesłaniem projektu
uchwały o zmianach w planie budŜetu gminy powiadomić komisję budŜetową, która
szerzej chciałaby zapoznać się z proponowanymi zamianami.
Następnie głos zabrała skarbnik Maria Januszek szczegółowo przedstawiając
uzasadnienie do w/w uchwały. Skarbnik gminy powiadomiła takŜe zebranych, Ŝe w
dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Przewodniczącym RG i Przewodniczącym
komisji budŜetowej, na którym zostały szczegółowo przeanalizowane propozycje
zmian w budŜecie. M. Januszek zwróciła uwagę radnym na ponadplanowe dochody,
które wpłynęły na konto Urzędu Gminy, jako podatek od czynności cywilnoprawnych,
dotyczy to kwoty ponad 630 tyś. zł. Zastępca Wójta wyjaśnił, Ŝe jest to podatek
pobierany w momencie, gdy ktoś sprzedaje nieruchomość połoŜoną na terenie
gminy. Tak duŜa kwota wynika z faktu, Ŝe został sprzedany duŜy areał gruntów
połoŜonych na dawnym poligonie – powiedział Jakub Bronowicki. Następnie skarbnik
gminy szczegółowo omówiła zmiany w planie budŜetu na rok bieŜący zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas odczytał projekt uchwały w sprawie
zmian w planie budŜetu gminy na 2007 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr V/V/36/07. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad. 6
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu zastępcę wójta J.
Bronowickiego, który poinformował radnych, Ŝe Starosta trzebnicki otrzymał środki
finansowe z PFRON-u przeznaczone na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej
dla dzieci niepełnosprawnych. Środki te w 95% zabezpieczą działalność w/w
warsztatów. Natomiast o pozostałe 5% Starostwo zwróciło się do wszystkich gmin
powiatu uczestniczących w projekcie. Z naszej gminy w tych zajęciach bierze udział
dwoje niepełnosprawnych dzieci z Szewc i Strzeszowa. WiąŜe się to z
dofinansowaniem w wysokości 1342 zł. Przekazanie tej kwoty moŜe odbyć się za
zgodą Rady Gminy.
Radni nie wnieśli dodatkowych zapytań.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania działalność warsztatów
terapii zajęciowej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/V/37/07.
Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Kolejny punkt programu dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez
gminę. Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Zastępcę wójta J.
Bronowickiego, który wyjaśnił radnym, Ŝe nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela
uprawnia Radę Gminy do utworzenia w/w funduszu i zatwierdzenia regulaminu
gospodarowania nim. Fundusz ten tworzą środki finansowe wyodrębnione w budŜecie
szkół prowadzonych przez Gminę i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli. Środkami tymi
zarządzają dyrektorzy szkół przy pomocy Komisji Zdrowotnych, które to opiniują
wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu. Z tych świadczeń mogą
korzystać nauczyciele zatrudnieni najmniej szkołach prowadzonych przez Gminę, co
najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć oraz byli nauczyciele, czyli
emeryci i renciści. J. Bronowicki poinformował takŜe, Ŝe pomoc zdrowotna będzie
udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pienięŜnego w
związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością
dalszego przebywania w domu czy długotrwałym leczeniem specjalistycznym.
Natomiast wysokość przyznawanego świadczenia uzaleŜnia się od przebiegu choroby,
sytuacji materialnej nauczyciela oraz wysokości udokumentowanych poniesionych
kosztów leczenia. W przypadku odmowy przyznania pomocy przysługuje odwołanie
do Wójta Gminy – poinformował zastępca wójta.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę
Wisznia Mała oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/V/38/07. Stanowi ona załącznik nr 5
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu Zastępcę Wójta, który
poinformował radnych o tym, Ŝe prawo zobowiązuje odpowiednio gminę, powiat i
województwo do przygotowania sprawozdania z realizacji uchwalonego Gminnego
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Programu Gospodarowania Odpadami. Sprawozdanie to do końca I kwartału powinno
zostać przedłoŜone Przewodniczącemu Rady Gminy, który na najbliŜszej sesji
przedkłada je Radzie Gminy. Radni otrzymali w/w Sprawozdanie 7 dni przed
terminem sesji i mieli moŜliwość szczegółowego zapoznania się z nim – powiedział
Przewodniczący Rady Gminy. Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zapytał czy ktoś z
radnych chce wnieść uwagi lub zapytania do przedłoŜonego Sprawozdania. Uwag i
zapytań nie wniesiono. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono
załącznik nr 6 do protokołu z obrad .
Ad. 9
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 marca 2007 r. nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty.
Ad. 10.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zapytań i interpelacji. Przewodniczący
obrad udzielał głosu kolejno ;
• Feliks Kondracki – co się dzieje z drogą w Ozorowicach przy, której pola mają
p. Hupa, Malicki, Stępień. Dno rowu znajduje się powyŜej jezdni. Pola te nie
nadają się do uprawy, a droga jest niebezpieczna.
• Sławomira Hermann – droga, o której pan mówi jest drogą powiatową. W
lutym razem ze Starostą zrobiliśmy objazd dróg naleŜących do Powiatu, które
rzeczywiście są w złym stanie technicznym. ChociaŜ panuje opinia, Ŝe te drogi
powiatowe, które leŜą na terenie naszej gminy wcale nie są najgorsze. Jednak
ze strony Powiatu jest dobra wola rozwiązywania problemów. Rozstrzygnięto
przetarg na usuwanie dziur, ma zostać zakupiona maszyna do czyszczenia
rowów i ścinki poboczy. Mamy nadzieję, Ŝe to w znacznym stopniu
przyśpieszy prace melioracyjne.
• Andrzej Brewka stwierdził, Rada Powiatu najprawdopodobniej zwiększy środki
na remonty dróg kosztem budowy nowych dróg.
• Tadeusz Iwaszuk – jest bardzo paląca potrzeba poprawienia przejezdności
drogi powiatowej do Wilczyca, z której korzystają przede wszystkim okoliczni
rolnicy. W chwili obecnej przejazd tą drogą jest niemoŜliwy.
• Henryk Idaczyk – chciałbym zwrócić Państwa uwagę, Ŝe obecnie Gmina jest
właścicielem ponad 200 km dróg i to o tych drogach przede wszystkim
powinniśmy rozmawiać. Na przykład ulica Wolności w Psarach, która jest
drogą gminną jest w bardzo złym stanie technicznym.
• Kamil Ziętek – nie zgadzam się twierdzeniem, Ŝe drogi powiatowe to nie nasz
problem. Droga dojazdowa do Szymanowa jest drogą powiatową i jedyną
drogą do naszej miejscowości. W okresie zimowym trudno nią przejechać, a
ponadto natęŜenie ruchu z roku na rok jest coraz większe. Dla mieszkańców
Szymanowa jest to bardzo powaŜny problem i musimy naciskać na Starostwo,
aby planów jej modernizacji nie odkładano w czasie.
• Stanisław Szczypkowski – chciałbym, aby i RogoŜ brać pod uwagę, jeŜeli
chodzi o moŜliwość budowy wielofunkcyjnego boiska.
• Jakub Bronowicki – takie boiska planujemy przede wszystkich przy szkołach,
które w mniejszym stopniu mają rozwiniętą bazę sportową (małe sale
gimnastyczne) i w tej chwili to jest priorytetem.
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•

Czesław Pisarek – chciałbym poinformować radnych, Ŝe p. radca prawny
sporządziła opinię prawną dotyczącą konieczności odczytywania treści uchwał
przed głosowaniem.
• Tadeusz Wyrwas odczytał treść opinii prawnej zgromadzonym na sali
osobom. Następnie Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za tym, aby nie
czytać projektów uchwał przed ich podjęciem przez Radę Gminy: 9 osób
podniosło rękę, tym samym ustalono, Ŝe począwszy od następnej sesji treść
uchwał nie będzie odczytywana przed głosowaniem.
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań Przewodniczący Rady
Gminy zakończył sesję o godzinie 13.15.
Podpisał :
Protokołowała:
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