Protokół Nr V/XXVIII/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 24 czerwca 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 oraz sołtysi wg. listy
obecności. W obradach uczestniczył takŜe członek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego Zygmunt Wojciechowski.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał proponowany
porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2009 r.
Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budŜecie gminy na 2010 rok środków
stanowiących fundusz sołecki.
5. Uchwała w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza
Trzebnickie.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik informując obecnych, w jakich
wydarzeniach i spotkaniach brał udział od czasu ostatniej sesji:
• 28 maja – zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych dla szkół na rok
szkolny 2009/2010. W oświacie jest wielki problem, ubywa dzieci a
przybywa nauczycieli. Jest to bardzo trudna sytuacja, gdyŜ wysokość
subwencji, którą gmina otrzymuje jest ściśle związana z ilością dzieci
uczących się w danej szkole. Rolą dyrektorów szkół jest stwarzanie
uczniom odpowiednich warunków nauki i socjalnych (np. moŜliwość
spoŜycia gorącego posiłku) oraz zapewnienie moŜliwie wysokiego
poziomu nauczania. Na pewno zachęci to rodziców do zapisywania dzieci
do szkół w naszej gminie. JeŜeli chodzi o wyniki egzaminów
zewnętrznych to wśród szkół podstawowych na pierwszym miejscu jest
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mała szkoła w Strzeszowie, drugie miejsce zajmują Psary, najsłabsze
wyniki osiągnęła szkoła w Szewcach. Mamy dwa gimnazja: Kryniczno
ma lepsze wyniki, słabo wypadł egzamin w Szewcach.
28 maja odbyło się spotkanie z reprezntującym Stowarzyszenie Inne
Formy Edukacji Przedszkolnej panem Tadeuszem Szmiglem. Do udziału
w tym projekcie zgłosiła się wieś Piotrkowiczki. Jest moŜliwość
otworzenia punktu przedszkolnego w budynku byłej szkoły. Punkt ten
działałby na bardziej elastycznych zasadach niŜ juŜ istniejący w
Szewcach (do którego moŜe uczęszczać ani mniej ani więcej, tylko 15
dzieci). Stowarzyszenie wyposaŜy przedszkole i przez 1,5 roku będzie
finansowało jego działalność.
30 maja w Zespole Szkół w Krynicznie odbył się „Festyn Rodzinny”
1 czerwca w Urzędzie Gminy gościł przedstawiciel medyczny z
propozycją sfinansowania przez Gminę serii szczepień przeciwko rakowi
szyjki macicy u dziewcząt. Jest to ciekawa propozycja do rozwaŜenia na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Zwłaszcza, Ŝe jesteśmy przed
konstruowaniem nowego budŜetu na przyszły rok. Orientacyjny koszt
jednej serii szczepień wyniósłby ok. 160 tyś. zł. Trzeba przeprowadzić
trzy serie.
4 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę na
dofinansowanie budowy Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej. W drodze
przetargu został wybrany InŜynier Kontraktu, który będzie pełnił funkcję
inwestora zastępczego,
4 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa
Krajowego w sprawie refinansowania w/w zadania, gdyŜ inwestycja
realizowana będzie z dotacji i poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz kredytów z banku. Mamy świadomość, Ŝe
musimy zadłuŜać się umiejętnie i ostroŜnie, bo zanosi się na to, Ŝe
wpływy do kasy samorządowej będą mniejsze.
5 czerwca w Warszawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów
Inwestycyjnych
w
sprawie
studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego przebiegu trasy S5. W posiedzeniu tym uczestniczył
zastępca wójta Jakub Bronowicki i geodeta gminny Grzegorz Lisiecki.
Na spotkaniu potwierdzono wybór I wariantu przebiegu trasy. Trudno
powiedzieć, kiedy dojdzie do realizacji inwestycji, gdyŜ jest problem z
przebiegiem trasy przez śmigród. Tam ze względu na istnienie obszaru
”Natura 2000” trasę poprowadzono przez centrum miasta.
6 czerwca w Malinie odbył się festyn rodzinny
7 czerwca – wybory do Europarlamentu
8 czerwca spotkanie z dyrektorem Aeroklubu w sprawie zajęcia drogi
dojazdowej do lotniska. Problem w tym, Ŝe jeden z właścicieli sprzedał
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grunt nie informując, Ŝe jego część jest zajęta przez drogę. Nowy
właściciel zagrodził drogę i chce wymusić zamianę gruntów. Gmina w
związku z tym wystąpiła do sądu o ustanowienie przez zasiedzenie
słuŜebności przejścia i przejazdu, aby udostępnić drogę do uzytku
publicznego
12 czerwca spotkanie z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem
w sprawie utworzenia na gruntach popoligonowych o powierzchni ok.
400 ha (za KrzyŜanowicami, rejon Biskupic) parku safarii z rodzimymi
gatunkami zwierząt. Grunty te w części naleŜą do Wrocławia, nigdy nie
były wykorzystywane rolniczo i są cennym naturalnym ekosystemem.
Utworzenie parku będzie wymagało uzgodnień nie tylko z Prezydentem
Wrocławia, ale takŜe Starostą i Ministerstwem Obrony Narodowej.
spotkanie z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w sprawie
zainstalowania bankomatu w Urzędzie Gminy. Bankomat byłby dostępny
przez całą dobę.
Odbyło się Walne Zgromadzenie członków Aglomeracji Wrocławskiej,
Uroczyste poŜegnanie uczniów III klas gimnazjum Szewcach,
17 czerwca odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Krynicznie.
Zgłosił się 1 kandydat.
W Szkole w Strzeszowie odbyło się uroczyste poŜegnanie klasy VI.
Program artystyczny był pięknie przygotowany. W tej małej szkole
naprawdę widać troskę pani dyrektor i kadry nauczycielskiej o to, Ŝeby
dzieci dobrze się tam czuły i mile ją wspominały.
Kolegium Wójtów i Burmistrzów w Urazie ,
20 czerwca Rada Sołecka razem z panią Sołtys zorganizowała w Psarach
festyn rodzinny,
w niedzielę w Widawie odbyła się uroczysta Msza Św. dziękczynna w
związku z przejściem na emeryturę księdza prałata i dziekana Kazimierza
Nawrotka
w Szewcach bardzo ciekawy koncert Wiesława Ochmana w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Koncerty festiwalowe
odbędą się teŜ w Wysokim Kościele, Strzeszowie i Krynicznie.
23 czerwca – spotkanie z przedstawicielami LZS”ORKAN” w sprawie
wykorzystania obiektów sportowych

Następnie głos zabrał pan Tadeusz Wyrwas informując, Ŝe Wojewódzki
Sąd Administracyjny umorzył sprawę dotyczącą podjęcia przez Radę Gminy
uchwały w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania dodatków do
wynagrodzeń dla nauczycieli.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe mieszkaniec Ligoty
Pięknej złoŜył skargę dotyczącą bezczynności wójta w sprawie dowieszenia
lampy oświetleniowej na odcinku ulicy Brzoskwiniowej. Sprawę na
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wspólnym posiedzeniu, które odbyło się 16 czerwca br. omówili radni z
komisji budŜetowej i inwestycyjnej. Po przeanalizowaniu projektów
oświetlenia stwierdzono, Ŝe istniejące oświetlenie zapewnia bezpieczeństwo
mieszkańcom tego osiedla. Komisja uznała, Ŝe pilniejsze jest doświetlenie
ulic, które pozostają bez Ŝadnej lampy – powiedział Tadeusz Wyrwas.
Ad.3
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu
Zastępcę Wójta Gminy Jakuba Bronowickiego, który powiedział, Ŝe
propozycje zmian w planie budŜetu zostały szczegółowo omówione na
wspólnym posiedzeniu komisji inwestycyjnej i budŜetowej. Zmiany polegają
na zmniejszeniu planu wydatków budŜetowych o kwotę 237 tyś. zł
w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym”, w tym o 37 tyś. zł zmniejsza się
wartość zadania pn. „Koncepcja drogi – łącznika Pawłowickiego”; o 50 tyś.
wartość zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokim Kościele i
Wiszni Małej; o 100 tyś. wartość zadania „Opracowanie koncepcji i projektu
zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenia
wodociągowego”.
Z kolei zwiększa się o kwotę 252.200,00 zł plan wydatków budŜetowych,
z czego:
7 tyś. w „Inwestycjach rocznych” w tym:

7.000 zł – sprzęt hydrauliczny dla ratownictwa drogowego Powiatowej
StraŜy PoŜarnej w Trzebnicy”. Odpowiedź na wniosek Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy sprawie partycypowania w pozyskaniu sprzętu,
z uwagi na nieustający stan zagroŜenia wypadkami na naszych drogach
o 180 tyś. zł w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym”, w tym:
 30.000 zł – zwiększenie wartości zadania pn. Przebudowa ulicy
Młynarskiej i Spacerowej w Ozorowicach
 150.000 zł – zwiększenie wartości zadania pn. ”Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Ligota Piękna”
Natomiast w zadaniach bieŜących 50.000zł przeznacza się na zakup
bramek i innego drobnego sprzętu sportowego celem doposaŜenia boisk i
placów gminnych oraz 15.200 zł na remont biura ewidencji ludności w
Urzędzie Gminy.
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/XXVIII/162/09.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyodrębnienia w budŜecie gminy na
2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Głos zabrał Jakub Bronowicki
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– Zastępca Wójta, informując, Ŝe weszła w Ŝycie ustawa o funduszu sołeckim,
która upowaŜnia Radę Gminy do rozstrzygania o wyodrębnieniu w budŜecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz ten pozwoli na miejscu
w sołectwie decydować o drobnym poprawianiu wyglądu miejscowości.
Warunkiem przyznania w danym roku budŜetowym środków z funduszu jest
złoŜenie przez sołectwo odpowiedniego wniosku do wójta. Wniosek danego
sołectwa ma być uchwalony przez zebranie wiejskie. Powinien on zawierać
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w
ramach środków określonych dla danej miejscowości. Wniosek ten sołtys
przekazuje wójtowi gminy do 30 września w celu uwzględnienia go w projekcie
budŜetu. Środki, które przypadną dla danego sołectwa wyliczane są na
podstawie ściśle określonego wzoru podanego w w/w ustawie. Będzie to teŜ
bodźcem do aktywniejszego działania mieszkańców w Lokalnych Grupach
Działania. Na nasz region przypada 9 mln zł do podziału pomiędzy 5 gmin –
powiedział Jakub Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wyodrębnienia w
budŜecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki i zapytał,
kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr V/XXVIII/163/09. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
sesji Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, Ŝe kolejny projekt
uchwały był analizowany przez radnych - członków Komisji Rolnej Rady
Gminy na posiedzeniu w dniu 16 czerwca. W posiedzeniu tym brali udział takŜe
członkowie komisji inwestycyjnej i budŜetowej. Komisja rolna pozytywnie
opiniuje projekt w/w uchwały – powiedział Przewodniczący Tadeusz Wyrwas.
Następnie głos zabrał zastępca Wójta, który powiedział, Ŝe uchwała ta ma
słuŜyć zachowaniu tych walorów, którymi dysponuje ten obszar. W większości
są to pola uprawne, lasy i strumienie, ciekawe miejsca pod względem morfologii
i naturalnych warunków glebowo-wodnych. śyją tam rodzime gatunki zwierzątlisy i dziki. Obszar chronionego krajobrazu jest najprostszą formą ochrony
przyrody i będzie się rozciągał na powierzchni 3440 ha tj. ponad 1/3
powierzchni naszej gminy. Zastępca Wójta w tym momencie szczegółowo
opisał granice w/w obszaru. Nadzór nad nim będzie sprawował Wójt Gminy.
Nasza gmina jest terenem dla wypoczynku i rekreacji, a taki obszar na pewno
będzie temu sprzyjał. Dzięki utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu
pozyskamy teŜ punkty w naborach do róŜnych proekologicznych inwestycji.
Jesteśmy przed uchwaleniem nowego Studium, którego projekt zawiera zapis,
Ŝe na tym terenie przewiduje się utworzenie takiego obszaru.
Jakub Bronowicki podsumowując stwierdził, Ŝe utworzenie obszaru
chronionego krajobrazu nie przyniesie wielkich zmian, gdyŜ racjonalna
gospodarka rolna, leśna, rybacka i łowiecka na tym terenie jest prowadzona od
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dawna. Nie była tam prowadzona Ŝadna działalność negatywnie oddziałująca na
środowisko.
Następnie głos zabrał Mirosław Moczulski wyraŜając obawę, czy uchwała ta
nam samym nie będzie później przeszkodą w realizacji róŜnych potrzebnych
inwestycji, tak jak np. obszar Natura 2000, który jest objęty taką ochroną, Ŝe nie
pozwala ona na poprowadzenie w obrębie jego granic trasy ekspresowej S5 i w
związku z tym będzie przechodziła przez centrum miasta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustanowienia obszaru
chronionego krajobrazu Wzgórza Trzebnickie i zapytał, kto jest „za” przyjęciem
uchwały. 13 (trzynastu) radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 2 (dwóch)
radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała otrzymała nr V/XXVIII/164/09.
Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2009 roku nr XXVII/09 został
przyjęty.
Ad.7
Sołtys RogoŜa Stanisław Szczypkowski, korzystając z obecności Zygmunta
Wojciechowskiego zapytał o perspektywę remontu drogi RogoŜ – Szewce.
Udzielając odpowiedzi Zygmunt Wojciechowski- członek Zarządu Starostwa
Powiatowego poinformował, Ŝe remont tej drogi będzie moŜliwy po uzyskaniu
dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 -2011. W przypadku braku środków zewnętrznych zadanie to ulegnie
korekcie ilościowej tj. skróceniu odcinka z 2800mb do 1000mb i zrealizowane
w ramach posiadanych środków własnych w kwocie 2ml zł oraz deklarowanych
700tyś. zł z budŜetu gminy Wisznia Mała. Od strony Szewc będzie tyko doraźny
remont. Planujemy wykonać chodnik, Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
Obawiamy się zwiększonego ruchu pojazdów na tym odcinku w związku z
remontem drogi krajowej, a co za tym idzie większej dewastacji dróg
powiatowych.
W ramach bieŜącego utrzymania dróg będą prowadzone roboty remontowe
na drodze Mienice – Piotrkowiczki. Natomiast remont drogi w Szymanowie,
który jest wpisany do realizacji w ramach WPI na rok 2010, ze względu na
trudności finansowe stoi pod duŜym znakiem zapytania. Mam nadzieję, Ŝe
jednak uda się w terminie go rozpocząć – powiedział Zygmunt Wojciechowski.
Następnie głos zabrała sołtys Daniela Ciecierska, która powiedziała, Ŝe droga
powiatowa z Ligoty Pięknej do Malina nigdy nie była w tak opłakanym stanie
jak jest teraz. Są tam dziury i wystające ponad powierzchnię jezdni studzienki
kanalizacyjne. A w razie wypadku na drodze krajowej to właśnie tą trasą
przebiega objazd. Droga ta wymaga natychmiastowych napraw – powiedziała
pani Daniela Ciecierska.
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Zygmunt Wojciechowski odpowiedział, Ŝe będzie w tej sprawie
interweniował w Zarządzie Dróg Powiatowych.
Następnie sołtys Pierwoszowa Tadeusz Gardyna zapytał, dlaczego tak
pięknie odnowiono park w Psarach, a nie porządkuje się w ten sam sposób parku
w Pierwoszowie?
W odpowiedzi Zastępca Wójta poinformował, Ŝe park w Psarach jest
własnością Gminy, a ten w Pierwoszowie – nie, i w związku z tym gmina nie
moŜe wykonywać tam Ŝadnych prac pielęgnacyjnych.
Ad.8
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych i
sołtysów Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady o godzinie 12.25.
Podpisał:
Protokołowała:
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