Protokół Nr V/XXXI/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 września 2009 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 1000.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.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu
Rady Gminy uczestniczyli równieŜ : Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Sławomira Hermann,
pełnomocnik ds. uzaleŜnień Joanna Boćko-Sornat 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. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulic we wsi Kryniczno.
5. Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy
Wisznia Mała
6. Uchwała w sprawie Planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Wisznia Mała
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10.Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.1
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.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy, który
opowiedział o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce od czasu ostatniej
sesji:

● odbyło się spotkanie w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała oraz planów
miejscowych min dla Psar, Szymanowa i Kryniczna.
● 29 sierpnia uczestniczyliśmy w DoŜynkach Gminnych, podziękowania za
udział i zaangaŜowanie w przygotowaniu naleŜą się sołtysowi oraz wielu
osobom, które włoŜyły swoją cięŜką pracę w to, aby jedno z najwaŜniejszych
imprez jakimi są doŜynki udała się.
● 31 sierpnia spotkaliśmy się z przedstawicielami firm LC Corp S.A. oraz
Vratislavia Residence w sprawie Osiedla Malinowego i warunków zabudowy
dla tej właśnie inwestycji. W związku z tym zadaniem istnieją problemy dot.
uzbrojenia terenu np. w infrastrukturę wodociągową.
● 1 września w Piotrkowiczkach
wzięliśmy udział w uroczystości
upamiętniającej 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
● 2 września odbył się odbiór ulicy Lotniczej w Szewcach ( tzw.:
„ Schetynówka”)
● 3 września odwiedził nas prezes Banku Spółdzielczego pan Jerzy
Woźniczko. Głównymi tematami poruszonymi na spotkaniu była rozbudowa
punktu kasowego w Wiszni Małej oraz postawienie w budynku Urzędu Gminy
bankomatu.
● 4 września miało miejsce spotkanie sołtysów i radnych, którzy obradowali na
temat Studium.
● 5 września odbył się młodzieŜowy puchar lata, podziękowania naleŜą się
sołtysowi i radnemu
● 6 września w Krynicznie uczestniczyliśmy w DoŜynkach Parafialnych
● 7 września spotkaliśmy się razem z Joanna Mierzejewską aby rozmawiać na
temat oddziaływania na środowisko drogi S-5
● 9 września obradowała komisja urbanistyczna, czyli min projektanci firmy
„GAMA” S.C. , którzy opracowują dla Gminy Wisznia Mała plany miejscowe.
● 9 września odbyło się równieŜ spotkanie z nową dyrekcją Zespołu Szkół
w Szewcach, panią dyr. Mirosławą Leszczyńska oraz z jej zastępcą Michałem
Wołoszczukiem. Było to pierwsze spotkanie z nowym szefostwem szkoły, na
którym podzieliliśmy się swoimi uwagami i oczekiwaniami w stosunku do ich
pracy.
● 10 września w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się debata
publiczna na temat Studium
● 13 września w Wysokim Kościele koncert w ramach XVI Ogólnopolskiego
festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
● 14 września podpisanie aktu notarialnego z panem Edwardem Ptakiem. Dzięki
tej umowie w drodze wymiany Pan Ptak zyskał pewne drogi natomiast Gmina
pozyskała 1,5 ha gruntów (będziemy mogli przeznaczyć je budowę obiektów
słuŜących społeczności)
● 15 września zebranie wiejskie w Ozorowicach

● 21 września Turniej Orlików 2009 „I Memoriał im. Ryszarda Ignatowicza
w piłce noŜnej” organizowany był przez LZS Widawa- Psary
● 22 września spotkanie z redaktorem Gazety trzebnickiej „Nowa”
Władysławem Ruszkiewiczem w sprawie Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej.
● 25 września odbyło się kolejne spotkanie w sprawie nowo projektowanego
Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej, tym razem z inŜynierem kontraktu
● 28 września w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa dotyczącą
projektu „Odnowa Wsi” na przebudowę ulicy Młynarskiej i Spacerowej
w Ozorowicach , tego samego dnia równieŜ pani Mariola Blecharczyk, dyrektor
OKSiR Wisznia Mała podpisywała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na
remont świetlicy w Szymanowie.
Tadeusz Wyrwas poinformował zebranych o pismach jakie w ostatnim czasie
wpłynęły do Rady Gminy:
● zaproszenie na XXV Radę Powiatu Trzebnickiego, która odbywa się tuŜ po
zakończeniu obrad Rady Gminy,
● wniosek dotyczący budowy (rozbudowy i modernizacji) przedszkola
Publicznego w Strzeszowie
● informacja o efektach kampanii pn: „ Zachowaj Trzeźwy Umyśl”. W sprawie
tego pisma przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Joannę
Boćko- Sornat, która omówiła jaki był przebieg kampanii, i poinformowała
o laureatach tj. Agnieszka Gardas, Linda Nooitgrdagt, Edwin Nooitgrdagt,
Jolanta Kupis.
Pani Pełnomocnik przedstawiła sprawozdanie z przebiegu zajęć wakacyjnych.
Z miejscowości Wisznia Mała udział wzięło tylko 8 dzieci, była to najniŜsza
frekwencja natomiast juŜ w Psarach było to 38 dzieci.
Koszt akcji wyniósł 39.999,73 zł, dzienny blok zajęciowy kosztował 107 zł,
w przeliczaniu na 1 dziecko, dziennie wydano 21 zł. Zabawa przebiegała pod
hasłem „ Cztery Ŝywioły”, kaŜdy dzień przyporządkowany był jednemu z nich,
natomiast piąty dzień upływał pod znakiem sportu.
Ad.3
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Techniczne
Sławomira Hermann opowiedziała o modyfikacjach jakie nastąpiły w projekcie
zmian w planie budŜetu Gminy na 2009 rok.
Głównymi punktami są:
● Budowa ulic z odwodnieniem - drogi Leśna oraz Przy Dębie w Ligocie
Pięknej. Planowane jest pozyskanie środków na to zadanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. „Schetynówki”. W sumie
środki jakie naleŜy przeznaczyć na przebudowę to 4mln 400tys zł.
NaleŜy pamiętać jednak, Ŝe nie wszystkie koszty przewidziane
w przedsięwzięciu są refundowane, czyli naleŜą do kategorii kosztów
kwalifikowanych. Zgodnie z zasadą współfinansowania projektu, tylko wydatki
zaliczone do kosztów kwalifikowanych zostaną zrefundowane do wysokości 50

% kosztów zadania. Pozostałe koszty są kosztami niekwalifikowanymi, tj. np.:
skrzynki gazowe i energetyczne. Jest to infrastruktura niezbędna do pełnej
realizacji przedsięwzięcia, jednak nie moŜe być refundowana.
● Powiat nie otrzymał dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, jednak po naszej stronie zostaje nadal 700 tys. na ten cel.
Dotyczy to drogi RogoŜ – Szewce.
Pani Kierownik podkreśliła, Ŝe takie zmiany w budŜecie będą pojawiały się
cały czas. Jest to konieczne ze względu na duŜy ruch w inwestycjach i zmianach
jakie towarzyszą przy staraniach o dofinansowania.
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/XXXI/173/09. Uchwała stanowi
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Rada Sołecka oraz Sołtys wsi Kryniczno pozytywnie zaopiniowali propozycje
nazwania jednej z dróg w miejscowości ulicą Polną. Jeśli niniejsza uchwała
w zostanie zaakceptowana na dzisiejszej sesji trafi ona do nowego operatu
nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we
wsi Kryniczno i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXI/174/09. Uchwała jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z sesji Rady Gminy.
Ad. 5
Zastępca wójta przedstawił uzasadnienie do podjęcia uchwały w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Wisznia Mała i wskazał na
załączniku mapowym, gdzie znajdują się drzewa, które maja być objęte statutem
pomników przyrody.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustanowienia pomników
przyrody i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXI/175/09. Stanowi ona załącznik nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Zastępca wójta Jakub Bronowicki przedstawił o „Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski”.
Plan przyjęty przez Rade Ministrów zakłada, Ŝe wyroby zawierające azbest maja
zostać usunięte do 31 grudnia 2032 roku. Tak długi zakres czasowy został
przyjęty poniewaŜ na terenie Polski znajduje się 15 mln ton azbestu. Na terenie
Gminy Wisznia Mała, problem azbestu istnieje głównie w wyrobach pokryć płyt
eternitowych, których jest stosunkowo niewiele bo 90.828 m2 czyli

na 1 mieszkańca przypada 11,1m2 płyt. Na fermach drobiu zlokalizowano
największą ilość takich pokryć dachowych, dotyczy to miejscowości Ozorowice,
Pierwoszów, Piotrkowiczki i Wisznia Mała. Na budynkach mieszkalnych
pierwsze trzy miejsca zajmują kolejno: Malin, Szymanów oraz Kryniczno.
Usunięcie oraz unieszkodliwienie azbestu polegać będzie głównie na odbiorze
płyt od mieszkańców oraz transporcie do miejsca złoŜenia.
Płyty złoŜone w ziemi i zasypane zostają zneutralizowanie, tak naprawdę to
kontakt z powietrzem drobinek włókien azbestowych wydostających się
z pękniętej płyty jest niebezpieczny. Dlatego utylizacja jest tak waŜna.
Mieszkańcy we własnym zakresie powinni wymienić pokrycie dachowe
, poniewaŜ Gmina nie refunduje kosztów związanych z tą kwestią.
Na program w tym roku przeznaczonych zostało 40 tys. zł, kwota ta ma
wystarczyć na wywóz od 80 do 100 ton, na lata następne przewidzianych jest
400ton.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przyjęcia „Planu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wisznia Mała”
i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXI/176/09. Stanowi ona załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek
Zdrowia w Wiszni Małej i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXI/177/09. Stanowi ona
załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Protokół Nr V/XXX/09 z 26 sierpnia 2009 r. został przyjęty bez uwag.
Ad.9
● Pan Tadeusz Iwaszuk poprosił Przewodniczącego Rady Gminy aby
zainterweniował na dziś mającej odbyć się Sesji Rady Powiatu w sprawie drogi
prowadzącej do Mienic. Ulica ta uniemoŜliwia poruszanie się. Zaapelował
równieŜ do radnego powiatowego pana Zygmunta Wojciechowskiego aby
przyjechał i zobaczył, jaki jest stan drogi oraz to jak doły w nawierzchni
zagraŜają bezpieczeństwu ruchu.
● Pan Iwaszuk poruszył temat szkód w uprawach rolniczych. Zwrócił się z
pytaniem do radnego pana Czesława Pisarka czy planuje się interwencyjny
odstrzał dzików. Pan Pisarek, który naleŜy do koła łowieckiego powiedział, Ŝe
rzeczywiście ilość dzików zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego.
W 2008 roku liczba dzików odstrzelonych wynosiła 420 sztuk a juŜ w tym
momencie nie licząc ostatniego kwartału 2009 roku liczba wzrosła do 460 sztuk.

Pan Pisarek powiedział takŜe, Ŝe taka sytuacja to problem ogólnoeuropejski.
W czasie okresu ochronnego nie prowadzi się odstrzałów.
● Pani Daniela Ciecierska, pan Tadeusz Górka oraz pan Tadeusz Iwaszuk
zapytali dlaczego w miejscowości Ligota Piękna zostały połoŜone progi
spowalniające. Pani Sławomira Hermann powiedziała, Ŝe progi są odpowiedzią
na pisemne prośby mieszkańców. Przez remont na drodze S-5 ruch na ulicy
Na Kolonii znacznie się wzmógł, a kierowcy traktują drogę gminna jak
ekspresową.
Tadeusz Górka przyznał, Ŝe powód połoŜenia progów był waŜny, niestety
sposób w jaki zostały wykonanie pozostawia wiele do Ŝyczenia.
► Wójt Stanisław Moik przypomniał o kończącym się terminie składania
wniosków na fundusz sołecki.
► Zastępca wójta zaprosił obecnych na spektakl, który odbędzie 4 października
się w Kościele w Krynicznie.
► Powiadomił takŜe, iŜ 2 października Urząd Gminy będzie nieczynny
z powodu odebrania dnia wolnego za 15 sierpnia, dzień ustawowo wolny od
pracy. Powiedział, Ŝe podobnie będzie z dniem 24 grudnia. Tego dnia Urząd
będzie zamknięty, poniewaŜ odebrany zostanie dzień tj; 26 grudnia.( 2 dzień
Świąt BoŜego Narodzenia przypadający na sobotę)
Ad.7
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych
i sołtysów Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady o godzinie 1230.

Protokołowała
Podpisał:

