PROJEKT
Protokół Nr V/VII/07
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 sierpnia 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 sesji obecni byli: Starosta Powiatu Trzebnickiego pan Robert Adach, kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych pani Sabina Mikołajec, kierownik wydziału inwestycji Starostwa
Powiatowego pani Agnieszka Zakęś oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej
Brewka i członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego pan Zygmunt Wojciechowski, 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 obecni byli wszyscy
członkowie Rady Gminy. 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie wsi Malin.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie koncepcji Łącznika
Pawłowickiego przez Gminę Wrocław i Gminę Wisznia Mała.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2007 r.
7. Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 r.
8. Uchwała w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów.
9. Uchwała w sprawie wyboru stałego przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
10. Uchwała w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 2
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zaproponował, aby na samym początku oddać głos
Staroście Powiatu Trzebnickiego i jego współpracownikom, a następnie prowadzić obrady
według ustalonego porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto jest za
przyjęciem takiego porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy. Stanisław Moik powitał
zaproszonych gości oraz poprosił pana Starostę i jego współpracowników o przybliŜenie
radnym i sołtysom tematu remontów dróg i inwestycji drogowych w naszej gminie
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realizowanych przez powiat. Wójt Gminy podkreślił, Ŝe mamy dobrą współpracę ze
Starostwem. W Piotrkowiczkach wybudowaliśmy i rozliczyliśmy chodnik z odwodnieniem.
Pani kierownik Rejonu Dróg wie, Ŝe dzisiaj rozstrzyga się przetarg dotyczący kolejnej
wspólnej inwestycji, jaką jest chodnik w Psarach. W Urzędzie Gminy w Wiszni Małej juŜ
kilkakrotnie spotykaliśmy się w sprawie wspólnych inwestycji drogowych. Liczymy, Ŝe nasze
wspólne inicjatywy zostaną uwieńczone sukcesem- powiedział Wójt Gminy
Następnie głos zabrał Starosta Robert Adach dziękując na wstępie za zaproszenie na sesję.
Powiedział, Ŝe odbyło się spotkanie z panią poseł Natalią Świat, która równocześnie pełni
obowiązki przewodniczącej Komisji Inwestycyjnej Sejmu RP. Dzięki jej mediacjom udało się
pozyskać pieniądze na przebudowę drogi krajowej nr 5. Inną bardzo waŜną kwestią jest
remont trasy kolejowej z Wrocławia do Trzebnicy. Chodzi o to Ŝeby szybko moŜna było przy
wykorzystaniu komunikacji zbiorowej przebyć ten odcinek. Jest to bardzo waŜne dla naszych
mieszkańców- powiedział Starosta Robert Adach.
Niektóre projekty inwestycyjne miały ruszyć wiosną, ale trudno w obecnej chwili pozyskać
na nie pieniądze, gdyŜ Programy pomocowe z Unii Europejskiej ruszą dopiero późną jesienią,
a wszystko wskazuje na to, Ŝe nawet w przyszłym roku. Dla nas obecnie priorytetową sprawą
jest budowa drogi Kryniczno –RogoŜ, gdyŜ musimy mieć objazd drogi krajowej 5. Chcemy
rozszerzyć zakres tej modernizacji o budowę chodnika, bo tym odcinkiem maszerują dzieci do
szkoły w Krynicznie. Będziemy wykazywać olbrzymią determinację w rozpoczęciu i
dokończeniu budowy tej drogi w przyszłym roku – powiedział Starosta.
JeŜeli chodzi o drugą drogę, którą mamy zapisaną w WPI tzn. drogę Psary – Szymanów,
to jest to bardzo waŜna droga z punktu widzenia logistycznego. Budując ją będziemy brać pod
uwagę rozwój lotniska, czyli powinna to być droga o dobrym standardzie, korytowana.
Jednak takich dróg nie moŜna budować bez chodnika, bo byłyby zagroŜeniem dla
bezpieczeństwa. Zwłaszcza, Ŝe poboczem tej drogi chodzą dzieci do szkoły. Jestem zdania, Ŝe
będziemy w stanie pozyskać na nią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszty
będą ogromne, ale lotnisko połoŜone w Szymanowie ma duŜą szansę na rozwój jako drugie
lotnisko dla Wrocławia na małe samoloty i warto przy planowaniu przebudowy tej drogi brać
to pod uwagę – powiedział Starosta Robert Adach. Naszą szansą jest to, Ŝe razem
współpracujemy, jesteśmy po tej samej stronie. Wierzę, Ŝe samorząd jest jednostką
najbardziej efektywną w pozyskiwaniu i intensywnym wykorzystaniu środków.
Przewodniczący obrad oddał głos pani kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Sabinie
Mikołajec. Powiedziała ona, Ŝe ma nadzieję, iŜ dzięki pomocy Gminy Wisznia Mała uda się
zrealizować kilka wspólnych inwestycji. WaŜnym przedsięwzięciem dla Zarządu Dróg
Gminnych był zakup ciągnika- kombajnu z róŜnymi wymiennymi głowicami, które
umoŜliwiają np. frezowanie pni drzew, ścinkę poboczy lub czyszczenie rowów. Przy uŜyciu
tego urządzenia będziemy robić porządki takŜe w Państwa Gminie – powiedziała Sabina
Mikołajec.
Radny Marek Matuszkiewicz zapytał, czy w bieŜącym roku będą wykonywane jeszcze jakieś
roboty oprócz drogi w Psarach? Sabina Mikołajec odpowiedziała, Ŝe przy współfinansowaniu
przez Gminę moŜe to być przebudowa - poszerzenie drogi w KrzyŜanowicach.
Radny Tadeusz Górka zapytał, czy ulica Prosta w Ligocie Pięknej ma szansę na
uzupełnienie wyrw w poboczach. Sama droga jest w dobrym stanie, ale jeŜeli nie uzupełni się
dziur jezdnia będzie się obłamywać.
S. Mikołajec powiedziała, Ŝe w tym roku nie przewidziano zakupu materiału kamiennego do
wyrównywania poboczy, ale w przyszłym roku zabezpieczymy na to pieniądze.
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Radny Kamil Ziętek powrócił do tematu budowy drogi w Szymanowie. Powiedział, Ŝe
droga ta stanowi jedyną drogę dojazdową do wsi. Wykonana jest z kostki bazaltowej, która po
deszczu lub w warunkach zimowych (śnieg, oblodzenie) staje się bardzo śliska. Chodnik przy
drodze jest nieutwardzony. Do lotniska, do firmy VITA POLYMERS jeŜdŜą tiry, wieś się
rozbudowuje natęŜenie ruchu cięŜarówek wzrasta, dojeŜdŜa autobus podmiejski, który nota
bene juŜ raz chciano nam zabrać ze względu na warunki dojazdu. Hasło dotyczące rozwoju
lotniska jest bardzo dobre, ale mieszkańcy słyszą je od kilku lat. Proszę powiedzieć, jeŜeli nie
teraz to kiedy Szymanów moŜe liczyć na budowę tej drogi ?– zapytał radny Kamil Ziętek.
W odpowiedzi Starosta odparł, Ŝe w chwili obecnej moŜna połoŜyć asfalt, ale z
doświadczenia wiemy, Ŝe po dwóch latach on zacznie odpadać i warunki na drodze tylko się
pogorszą. Jakimś polepszeniem sytuacji mogłaby być budowa chodnika na niektórych
odcinkach. Jednak jesteśmy otwarci na Wrocław, pewne tematy np. budowę lotniska w
Szymanowie moŜemy lobbować u Marszałka Województwa. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki temu
szybciej pozyskamy pieniądze na tę drogę.
Radny Henryk Idaczyk powiedział, Ŝe plany zapisane w WPI są bardzo interesujące, ale
skąd Powiat będzie czerpał na to środki?
W odpowiedzi Starosta Robert Adach stwierdził, Ŝe 55% to środki z Unii Europejskiej, a
głównym mechanizmem ich pozyskiwania będzie Regionalny Program Operacyjny, drugie
źródło to budŜetu Powiatu, trzecie to kredyty.
Następnie Stanisław Moik podziękował zaproszonym gościom za przybycie i przybliŜenie
wielu istotnych spraw radnym i sołtysom.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do kolejnego punktu porządku obrad poprosił o
zabranie głosu Wójta Gminy. Stanisław Moik na wstępie podziękował wszystkim
organizatorom festynów wiejskich, jakie odbyły się w okresie wakacyjnym w wielu
miejscowościach naszej gminy.
Poinformował, Ŝe od miesiąca września pod egidą OKSiR w Wiszni Małej rozpoczyna
działalność Gminne Centrum Informacji, a nowym redaktorem „Wieści Gminnych” została
pani Ewa Kowalewska.
Wójt Gminy poinformował, Ŝe odbyły się konkursy mające na celu wyłonienie nowych
dyrektorów szkół podstawowych:
•

w Wiszni Małej – dyrektorem został ponownie pan Piotr Zaleski

•

w Strzeszowie – dyrektorem została pani Anna Białecka

Odbyło się spotkanie z osobami prowadzącymi świetlice w sprawie zmiany zakresu
działalności świetlic tak, aby były one wykorzystywane nie tylko na wesele, ale słuŜyły
mieszkańcom wsi w ciągu całego tygodnia.
Inna waŜna sprawa, którą zajmował się Wójt to temat rozbudowy i modernizacji Ośrodka
Zdrowia. Jest to bardzo powaŜna pozycja w naszym budŜecie – zwrócił uwagę Wójt Gminy,
tak jak i sprawa rozbudowy stacji uzdatniania wody wykonywana przez firmę FUNAM p.
Rosienkiewicza.
Cały czas kontynuowane są rozmowy z Wrocławiem dotyczące podłączenia naszych
miejscowości do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta.
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Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we
wsi Malin. Przewodniczący obrad oddał głos Zastępcy Wójta Jakubowi Bronowickiemu, który
poinformował radnych, Ŝe teren o którym mowa obejmuje 170 ha i plan byłby wykonywany na
zlecenie inwestora prywatnego. Następnie okazał teren objęty planem i powiedział, Ŝe
przeznaczy się go na cele mieszkaniowe, usługi i lasy. Warunkiem jego uchwalenia będzie
budowa drogi oraz doprowadzenie wody, bo gmina nie będzie tego finansować. Następnie
radny Tadeusz Górka zapytał, jaka ilość mieszkańców ma zasiedlić to osiedle i czy gmina
posiada odpowiednie rezerwy np. jeŜeli chodzi o przyjęcia dzieci do szkoły? Zastępca Wójta
stwierdził, Ŝe do obliczania zapotrzebowania na wodę i odprowadzanie ścieków przewidziano
2 do 3 tyś. mieszkańców. Zaplecze socjalne powstanie razem z osiedlem domów
jednorodzinnych.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie wsi
Malin i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr V/VII/47/07. Stanowi ona załącznik nr2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił o
zreferowanie tematu Zastępcę Wójta Jakuba Bronowickiego. Podejmując tę uchwałę radni
uruchomią działania, które pozwolą połączyć dwie strony autostrady – powiedział J.
Bronowicki. Rozmowy na temat tego łącznika miały początek ok. 1,5 roku temu. Planowano
połączenie Wrocławia łącznikiem z trasą S-5. Wrocław ocenia, Ŝe przedsięwzięcie to będzie
kosztowało ok. 250 tyś. zł, a my finansujemy tę część, która leŜy po naszej stronie tj. 20%
trasy co stanowi 50 tyś. zł.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
opracowanie koncepcji Łącznika Pawłowickiego przez Gminę Wrocław i Gminę Wisznia
Mała - i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr V/VII/48/07. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Kolejnym punktem programu był projekt uchwały dotyczący zmian w planie budŜetu gminy
na rok 2007 r. Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu skarbnika gminy Marię
Januszek, która poinformowała, Ŝe wpływy z ponadplanowych dochodów w wysokości
471.451 zł, dotację w kwocie 2.850 zł, a takŜe otrzymane 18.599 zł z tytułu rekompensaty
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za okres II półrocza 2006 r. oraz
120.000 zł ramach wykreślenia z WPI zadania inwestycyjnego pn.”Budowa drogi do świetlicy
w Szymanowie” proponuje się przeznaczyć na m. in. obowiązkową opłatę na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji, 60.000 na remont drogi gminnej Szymanowie ul. Lipowa oraz 50.000
na rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego pn.” Koncepcja drogi – łącznika
Pawłowickiego”. Te wydatki dotyczą działu 600- powiedziała skarbnik Maria Januszek.
Dział: 700 : 89.500 zł – na zakup piłkołapów przy boiskach Krynicznie i Wiszni Małej od
strony drogi krajowej nr 5, wyposaŜenie boiska sportowego w Ligocie P. oraz na remonty
budynków komunalnych w tym : elewacja budynku w Wysokim Kościele tzw.”dróŜniczówka”,
rozbiórka świetlicy w RogoŜu jak równieŜ remont placu przed świetlicą w Szymanowie.
Dział 750 : na remont pomieszczeń budynku urzędu gminy w Wiszni Małej oraz na usługi
związane doręczeniem korespondencji administracyjnej.
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Dział 754 : na wniosek Prezesa OSP Wisznia Mała Komendant Główny Państwowej StraŜy
PoŜarnej przyznał2.850 zł tytułem dofinansowania zakupu sprzętu celem zapewnienia
gotowości bojowej OSP, która została włączona do krajowego systemu ratowniczogaśniczego.
Dział 801 : 1.9000 zł na zakup mebli do Sali Ŝywieniowej Sp – Kryniczno, 30.300 zł na zakup
mebli do SP-Psary, 15.000 zł na zakup mebli , wyposaŜenia do Przedszkola Publicznego w
Strzeszowie oraz mebli, materiałów biurowych i środków czystości dla placówki przedszkolnej
Szewcach oraz 6.500 zł na zakup sprzętu multimedialnego dla SAPO w Krynicznie, na
potrzeby przeprowadzania konkursów na dyrektora i postępowania egzaminacyjnego na
nauczyciela mianowanego.
Dział 851 : 54.550 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi( zajęcia
prowadzone są juŜ w 10-ciu świetlicach na terenie gminy, wynagrodzenie socjoterapeuty itp.)
Dział 900 : 40.000 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci
wodociągowych do boisk w Krynicznie, Ozorowicach, Strzeszowie, Wiszni Małej.
Dział : 921 : 120.000 na realizację zadań Matuszkiewicz zakresie kultury w tym imprezy
masowe (festyny, zajęcia w świetlicach), remont ośrodka wodnego, wymiana okien w OKSiR
oraz zatrudnienie pracowników, którzy przejęli m.in. obowiązki GCI w Wiszni Małej.
Dział 926 : 10.000 zł na prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem nowego zadania
inwestycyjnego pn. budowa hali sportowej w Psarach.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w
planie budŜetu gminy na 2007 rok i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/VII/49/07. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. 7
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedłoŜenia przez Wójta Gminy informacji z
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 roku. Stanisław Moik zabierając głos
powiedział, Ŝe jesteśmy gminą rozwijającą się w sposób zrównowaŜony. Inwestujemy w takie
przedsięwzięcia, które przyniosą korzyści finansowe dla gminy, ale są teŜ takie, które wiąŜą
się z ciągłymi wydatkami. Musimy starać się zachować równowagę pomiędzy tymi
przedsięwzięciami.
Skarbnik Gminy Maria Januszek powiedziała, Ŝe zgodnie z Ustawą o finansach publicznych
Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informację za I półrocze dotyczącą planu i wykonania
zadań budŜetowych w bieŜącym roku. Radni otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem
materiały dotyczące w/w informacji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wszyscy radni
zapoznali się z Informacją i czy są uwagi do przedłoŜonego projektu. Radni nie zgłosili
Ŝadnych uwag ani zastrzeŜeń. Przewodniczący Tadeusz Wyrwas ogłosił, Ŝe Informację z
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2007 roku uwaŜa się za przyjętą.
Ad.8
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych i sołtysów. Głos zabrał przewodniczący Rady Gminy, który przypomniał
zebranym, Ŝe ostatnia nowelizacja tej uchwały miała miejsce w roku 2000. Wójt Gminy
Stanisław Moik stwierdził, Ŝe gmina znajduje się obecnie w dobrej sytuacji finansowej i
wskazane byłoby znowelizowanie wysokości diet niezmienianych od 7 lat. Następnie radny
Henryk Idaczyk zapytał, dlaczego w propozycjach wysokości diet dla przewodniczących
Komisji RG i szeregowymi radnymi jest tak duŜa dysproporcja. Radny Czesław Pisarek
powiedział, Ŝe stopień zaangaŜowania przewodniczących komisji w pracę Rady jest duŜo
wyŜszy niŜ samych radnych. Często wyjeŜdŜają oni na róŜne spotkania i a to jest związane z
angaŜowaniem swojego czasu i ponoszeniem kosztów przejazdów. PodwyŜka diet jest w
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rzeczywistości refundacją kosztów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych –
powiedział Czesław Pisarek. Następnie Przewodniczący obrad zapytał, czy są formalne
wnioski odnośnie % wysokości diet ujętych w projekcie uchwały. Radny Henryk Idaczyk
zaproponował, aby w § 2 ust. 1 wpisać 37%. Radny Czesław Pisarek zgłosił wniosek o
wycofanie punktu dotyczącego diet z porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy zarządził
5 –cio minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez Henryka Idaczyk.
Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za wpisaniem w § 2 ust. 1 liczby 37% : 5
osób głosowało za przyjęciem wniosku, 4 osoby wstrzymały się od głosowania, a 6 osób było
przeciw. Wniosek został odrzucony.
Przystąpiono do głosowania wniosku Czesława Pisarka o wycofanie projektu uchwały o
dietach z porządku obrad. Przewodniczący Tadeusz Wyrwas zapytał : kto jest za przyjęciem
wniosku : 8 osób głosowało za przyjęciem wniosku, 4 osoby wstrzymały się od głosowania , a
3 były przeciw.
W związku z powyŜszym głosowaniem projekt uchwały w sprawie diet dla
Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów został wycofany z porządku obrad.
Ad. 9
Następny punkt porządku obrad dotyczył wyboru stałego przedstawiciela do
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Potrzeba taka
wynikła w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora ośrodka kultury, który zawsze
reprezentuje naszą gminę w tym Stowarzyszeniu. Obecnie równieŜ proponujemy, Ŝeby stałym
przedstawicielem była dyrektor OKSiR Mariola Blecharczyk – powiedział Zastępca Wójta J.
Bronowicki.
Następnie Przewodniczący obrad Tadeusz Wyrwas zapytał, czy są jeszcze inne
kandydatury. Radni nie zgłosili innych kandydatur.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wyboru stałego przedstawiciela do
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Tadeusz Wyrwas
zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/VII/50/07. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zmiany kategorii zaszeregowania dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Wójta. Poinformował on zebranych, Ŝe projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez upowaŜnione organizacje związkowe tj. OPZZ, FORUM oraz Związki Zawodowe
„Solidarność”. Zmiana kategorii zaszeregowania dotyczy nie tylko pracowników GOPS-u,
ale takŜe sekcji usług opiekuńczych. Radny Mirosław Moczulski zapytał, w którym roku była
ostatnia zmiana w kategorii zaszeregowania dla GOPS. Był to rok 2000- powiedział J.
Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiszni Małej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/VII/51/07. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad. 11
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 20 czerwca 2007 r. nie zgłoszono. Protokół
został przyjęty.
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Ad.12
Radny Kamil Ziętek zapytał, czy konieczna jest zmiana numeracji przy ulicy Lotniczej w
Szymanowie. Stanowi to duŜe utrudnienie dla mieszkańców nie wspominając o kosztach.
W odpowiedzi na zapytanie Zastępca Wójta Jakub Bronowicki stwierdził, Ŝe takie
porządkowanie numeracji ma miejsce w kilku miejscowościach naszej gminy i jest niezbędne.
Mieszkańcy z powodu zmian administracyjnych są zwolnieni z opłat za wydanie nowego
dowodu osobistego, jednak trzeba będzie się liczyć z kosztami, jeŜeli chodzi o wymianę prawa
jazdy, czy paszportu.
Radny Feliks Kondracki zapytał, kiedy rozpoczną się prace związane z odwodnieniem ulicy w
Szewcach. W odpowiedzi głos zabrała Sławomira Hermann, która powiedziała, Ŝe prace
melioracyjne w gminie z racji róŜnych sytuacji awaryjnych są opóźnione o miesiąc.
Sołtys Tadeusz Gardyna zapytał, czy gmina wie o systematycznym zanieczyszczaniu
środowiska przez fermę drobiu znajdującą się w Pierwoszowie? W odpowiedzi Wójt Gminy
Stanisław Moik, powiedział, Ŝe wie o tym nie tylko Gmina, ale takŜe wiele innych instytucji:
Inspekcja Weterynaryjna, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, Sanepid. Nas to tak samo bulwersuje, jak
i mieszkańców Pierwoszowa. Ferma miała prowadzić chów w trybie zamkniętym, ale te
postanowienia są lekcewaŜone przez właścicieli. Ferma na prowadzenie swojej działalności
musi pozyskać tzw. pozwolenie zintegrowane, Gmina je oprotestowała, Wojewoda nie wydał
tego pozwolenia, a właściciele odwołali się do Ministra Ochrony Środowiska. Na razie nie
ma Ŝadnych szkód, jeŜeli chodzi o skaŜenie terenu czy wód. Badania wody są prowadzone
regularnie - ostatnie z miesiąca sierpnia - i nie stwierdzono przekroczenia Ŝadnych norm.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas zapytał, kiedy radni doczekają się biura
RG. W odpowiedzi Wójt Gminy stwierdził, Ŝe obecnie są trudne warunki lokalowe w budynku
Urzędu Gminy. Jest szansa, Ŝe po remoncie i modernizacji Ośrodka Zdrowia tam
wygospodarujemy pomieszczenie na biuro Rady Gminy.
Następnie Wójt Gminy Stanisław Moik przedłoŜył informację w sprawie naliczonej i
wniesionej opłaty planistycznej przy wzroście wartości działek z tytułu uchwalenia planu
miejscowego za I półrocze 2007 roku.
Wójt Gminy przypomniał zgromadzonym radnym i sołtysom, Ŝe do dnia 30 września są
przyjmowane wnioski do budŜetu gminy na przyszły rok.
Ad.13
Wobec wyczerpania się porządku obrad oraz braku zapytań ze strony radnych i sołtysów
Przewodniczący obrad zakończył sesję Rady Gminy o godzinie 15.00.
Protokołowała :
Podpisał:
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