Protokół Nr V/XXV/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 marca 2009 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 pan Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy (piętnastu radnych). Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek, członek Zarządu Powiatu
pan Zygmunt Wojciechowski oraz sołtysi wg. listy obecności.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał proponowany porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2009 r.
4. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za 2008 rok.
5. Uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających
powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy, jaki i w miejscu sprzedaŜy na terenia gminy Wisznia
Mała
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Zamknięcie obrad.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zapytał czy są uwagi do
przedstawionego programu obrad?
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.2
Głos zabrał wójt Stanisław Moik informując o spotkaniach i uroczystościach, w
których brał udział od czasu ostatniej sesji:
• 26 lutego spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad we Wrocławiu na temat proponowanego przebiegu trasy S5. Większość gmin opowiedziała się za wariantem, który przewiduje
przebieg tej trasy między Psarami, KrzyŜanowicami, przez poligon i
dalej mija Ligotę Piękną od strony zachodniej. Niestety nie było
jednomyślności wśród gmin. Na taki przebieg trasy nie zgodziła się
gmina Prusie. Ostateczny wariant ma zostać wybrany do końca
kwietnia br.
• 27 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z właścicielem
gruntów w Machnicach. W wyniku przeprowadzonych negocjacji
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spisano protokół uzgodnień, dzięki któremu osiągnięto porozumienie
w sprawie zamiany gruntów. W chwili obecnej juŜ wiemy, który grunt
moŜemy przeznaczyć pod świetlicę, boisko, które drogi są gminne, a
które prywatne. Czeka nas jeszcze podpisanie aktu notarialnego. To
da nam podstawę do rozpoczynania procesów inwestycyjnych
03 marca odbyło się spotkanie Sołtysów, podczas którego omawiano
m.in. organizację doŜynek gminnych. Chęć organizacji tej
uroczystości wyrazili sołtysi z Kryniczna i Malin. Jednak te
miejscowości nie mają odpowiednich terenów do organizacji tak
duŜej imprezy. W Malinie właściciele prywatni musieliby udostępnić
swoje grunty. Natomiast w Krynicznie jest do dyspozycji boisko za
kościołem, ale nieogrodzone z bezpośrednim dostępem do drogi
krajowej nr 5, a to moŜe być niebezpieczne.
04 marca - spotkanie z prezesem firmy WESTBUD w sprawie
przejścia z kanalizacją przez tereny tej firmy i wykonania przecisku
pod ”5”. Prezes firmy Westbud wyraził zgodę na przejście przez ich
tereny.
04 marca spotkanie Komisji Urbanistycznej. Nie dostaliśmy
dofinansowania na budowę SUW Machnice w związku z tym jest
potrzeba korekty projektu studium, musimy ograniczyć obszar
zabudowy mieszkaniowej, gdyŜ nie będzie moŜliwości, Ŝeby w puste
pola prowadzić sieć wodociągową.
W Dolnośląskiej SłuŜbie Dróg i Kolei spotkanie dotyczące
uruchomienia połączenia kolejowego Trzebnica – Wrocław,
lokalizacji przystanku w Pierwoszowie i parkingu na samochody, dla
osób, które przyjadą tam autem, ale dalej pojadą koleją. Sądzimy, Ŝe
w obliczu zbliŜającego się remontu krajowej „5”-tki będzie to bardzo
poŜądane rozwiązanie.
Podpisanie umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dotację i poŜyczkę na zakup prasy dla
oczyszczalni ścieków w Strzeszowie,
17 marca kolejne spotkanie komisji urbanistycznej,
18-20 marca Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, w
którym uczestniczył zastępca Wójta Jakub Bronowicki. W trakcie
Forum ogłoszono laureatów konkursu dla samorządów „Złote
Jedynki Gazety Wyborczej”. Wśród wyróŜnionych gmin znalazła się
takŜe Wisznia Mała.
20 marca spotkanie z prezesem pól golfowych TOYA w sprawie
problemów związanych z przebiegiem trasy S-5. TOYA ma uchwalony
4 lata temu plan, ale nie posiada zgody Ministra Rolnictwa na
odrolnienie tego terenu. Ze względu na brak ostatecznej decyzji
dotyczącej przebiegu drogi S5 trudno tę zgodę uzyskać. Firma się
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rozrasta, chcieliby poszerzyć działalność gospodarczą, ale jeŜeli w
dalszym ciągu będzie odwlekana decyzja w sprawie przebiegu tej
trasy to moŜliwe, Ŝe będą rozbudowywać firmę na gruntach, które
posiadają w Warszawie, a działalność na naszym terenie ulegnie
marginalizacji. TOYA złoŜyła odwołania od naliczonych opłat za
wzrost wartości nieruchomości
• na dzień jutrzejszy zaplanowano spotkanie z Dyrektorem
wrocławskiego ZOO w sprawie przeznaczenia gruntów w
KrzyŜanowicach pod park safarii.
• JuŜ dzisiaj informuję, Ŝe 8 kwietnia o godzinie 10.00 odbędzie się
spotkanie w sprawie projektu Studium. Zapraszam na to spotkanie i
radnych i sołtysów. Oczywiście później zorganizujemy równieŜ
otwarte spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców gminy.
• Czekamy na ustalenie warunków podłączenia do kanalizacji
wrocławskiej. W niedługim czasie przystąpimy takŜe do
projektowania kanalizacji w Szymanowie i Psarach.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, Ŝe brał
udział w spotkaniu sołtysów, które miało miejsce 03 marca br. Główne problemy
dotyczyły śmieci i wałęsających się psów.
10 marca na posiedzeniu wyjazdowym zebrała się Komisja Inwestycyjna Rady
Gminy. Radni mogli z bliska zapoznać się z realizowanymi inwestycjami i
problemami, które pozostają do rozwiązania.
Do końca kwietnia mamy czas na złoŜenie oświadczeń majątkowych
najprawdopodobniej w tym roku będą obowiązywały nowe druki – powiedział
Tadeusz Wyrwas
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu panią Skarbnik
Marię Januszek. Poinformowała radnych, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa
wystąpiła z uwagami do niektórych zapisów w uchwale zmieniającej plan
budŜetu na bieŜący rok, a podjętej na poprzedniej sesji. Sugestie te zostały ujęte
w obecnym projekcie. Ponadto uchwała ta wprowadza dotację otrzymaną na
dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 pn. Remont ulicy Lotniczej w
Szewcach. Wartość kosztorysowa tego zadania to 530.000 zł, z czego 255.200zł
to dotacja z budŜetu państwa. Kolejnym pismem Wojewoda Dolnośląski
poinformował o zwiększeniu planu dotacji w wysokości 18.395 zł, z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym. Maria Januszek poinformowała, Ŝe kwota powyŜszych
środków została naliczona na okres styczeń – czerwiec 2009 r.
Na realizację uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie
udzielania pomocy finansowej z budŜetu województwa dolnośląskiego - zadania
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realizowane przez gminy zakresie projektów złoŜonych w ramach II naboru
wniosków dotyczących konkursu „ Mała Odnowa Wsi” została zawarta z Gminą
umowa pt. „zakup strojów dla zespołów ludowych ”Szymanowianie” i
„Strzeszowianie”. Kwota przyznanej pomocy wynosi 3792 zł. PoniewaŜ na
zakup i uszycie strojów w 2009 roku potrzeba 14.850 zł róŜnica w wysokości
11.058 zł. pochodzi ze środków własnych gminy. W celu dalszego doposaŜenia
boisk m.in. na zakup szatni i ogrodzenia wprowadzamy kwotę 80 tyś. złotych. Z
kolei w związku z remontem toalet w budynku OKSiR o 62 tyś. zł wzrasta
wartość tego budynku.
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy informując, Ŝe istnieje
moŜliwość rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy
inwestycji informatycznych i teleinformatycznych naszej gminie. Marszałek
Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na świadczenie usług
drogą elektroniczną przez urzędy gmin. My teŜ chcielibyśmy uczestniczyć w tym
projekcie i złoŜyć wniosek na kwotę ok. 500 tyś. zł. Planujemy zakup
odpowiedniego sprzętu i programu, portal gminy powiększyłby swoje funkcje.
Połączylibyśmy nasze jednostki organizacyjne: Samorządową Administrację
Placówek Oświatowych, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i Urząd Gminy, a w
przyszłości takŜe szkoły. Realizacja tego programu jest przewidziana na rok
2010, ale juŜ w tej chwili odpowiedni zapis naleŜy wprowadzić do uchwały.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2009 i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXV/150/09. Stanowi ona załącznik nr 2
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy p.
Stanisława Moik. Pan Wójt stwierdził, Ŝe w sprawozdaniu szczegółowo opisano
sprawy, które pociągnęły za sobą określone wydatki budŜetowe. BudŜet zarówno
po stronie wydatków jak i dochodów wykonano w 95 %. Nie zaciągaliśmy ani
kredytów ani poŜyczek. Mogliśmy zainwestować posiadaną nadwyŜkę budŜetową
i wcześniej wypracowane wolne środki.
Nie zrealizowaliśmy 100% dochodów ze względu na trudności ze sprzedaŜą
działek (dotyczy to głównie starej szkoły w Krynicznie, dwóch działek od strony
poligonu w Krynicznie oraz działki w Wiszni Małej). Ceny nieruchomości
znacznie spadły, a my nie chcielibyśmy wyprzedawać działek za bezcen. Jak co
roku u podatnicy zalegają z zapłatą ok. 1 mln złotych podatków. NaleŜy
podkreślić, Ŝe przy wielu realizowanych inwestycjach mamy bardzo niskie
zadłuŜenie, które utrzymuje się na poziomie 7%. Mamy moŜliwość zadłuŜenia do
60 % i to jest bardzo istotne. Jest to dobry punkt wyjściowy do realizacji
następnych inwestycji w bieŜącym roku. Niestety nie otrzymaliśmy
dofinansowania do budowy stacji SUW. Odwołaliśmy się od tej decyzji, ale w
uzyskanej odpowiedzi podkreślono, Ŝe odwołanie moŜe dotyczyć tylko i
4

wyłącznie kwestii proceduralnych, a nie merytorycznych. Oddajemy w Państwa
ręce Sprawozdanie z wykonania budŜetu. Komisje Rady Gminy na swoich
posiedzeniach szczegółowo rozpatrzą to, co działo się w budŜecie w ubiegłym
roku.
Ad.5
Zastępca Wójta zreferował projekt uchwały dotyczący liczby punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych, tak w miejscu jak i poza miejscem sprzedaŜy.
W naszej gminie przybywa mieszkańców, a tym samym podmiotów
gospodarczych, które chciałyby świadczyć usługi w zakresie sprzedaŜy alkoholu.
Jest coraz więcej barów i sklepów, a do Urzędu Gminy wpływają kolejne
wnioski o wydanie koncesji na sprzedaŜ alkoholu. Proponujemy zwiększyć ilość
punktów sprzedaŜy alkoholu przeznaczonego do spoŜycia poza miejscem
sprzedaŜy do 40 (przy obecnych 30) oraz wyznaczyć 15 punktów sprzedaŜy
alkoholu do spoŜycia na miejscu (dotychczas 10 punktów).
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie liczby punktów
sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, jak i w miejscu sprzedaŜy
na terenie gminy Wisznia Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXV/151/09. Stanowi
ona załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2009 r. nr XXIV/09 został
przyjęty.
Ad. 7
Kapituła konkursu wrocławskiej Gazety Wyborczej przyznała nagrody dla
najlepszych gmin na Dolnym Śląsku. Okazało się, Ŝe gmina Wisznia Mała zajęła
w swojej kategorii gmin wiejskich bardzo wysokie drugie miejsce. Jest to
szczególnie cenne wyróŜnienie zwłaszcza, Ŝe do konkursu przystąpiło 105
dolnośląskich gmin – powiedziała przedstawicielka Gazety Wyborczej wręczając
Wójtowi gminy dyplom. Wójt Stanisław Moik podziękował za wyróŜnienie
podkreślając, Ŝe jest to zasługa wszystkich mieszkańców. Lista laureatów została
ogłoszona w czasie trwania Dolnośląskiego Forum Samorządowego w Kudowie
Zdroju.
Następnie głos zabrała sołtys Daniela Ciecierska informując, Ŝe w Ligocie
Pięknej odbyło się zebranie wiejskie, na którym poruszano problem złego
wykonania poprawy nawierzchni dróg. Wszystkie usterki zostały zgłoszone w
Urzędzie.
Następnie radny Tadeusz Górka poinformował, Ŝe na spotkaniu
mieszkańcy Ligoty Pięknej wyrazili opinię, iŜ lepiej wyremontować krótszy
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odcinek drogi zakończony połoŜeniem asfaltu, niŜ po kilka razy wracać do tego
samego odcinka.
W odpowiedzi Wójt Stanisław Moik stwierdził, Ŝe bieŜące utrzymanie dróg
jest obowiązkiem gminy i nikt nas z tego obowiązku nie zwolnił. Mamy wiele
dróg polnych i musimy je poprawiać utwardzając tłuczniem. Takie utwardzenie
przy duŜym natęŜeniu ruchu po pewnym czasie niestety się wyrabia i trzeba je
poprawiać. Inwestycje kończące się połoŜeniem asfaltu wymagają milionowych
nakładów finansowych i realizujemy je w miarę posiadanych środków.
Ad. 8
Wobec wyczerpania się porządku obrad przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję o godzinie 12.05 słowami „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisał:
Protokołowała:
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