Protokół Nr V/XXXII/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 października 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 obecnych
było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był Mirosław Moczulski. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli równieŜ Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca Wójta
Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek, sołtysi wg. listy obecności oraz dyrektorzy
placówek oświatowych. Na sesji Rady Gminy obecny był takŜe członek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego Zygmunt Wojciechowski.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał proponowany porządek
sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Raport o stanie oświaty w Gminie Wisznia Mała.
Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na rok 2009.
Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Wisznia Mała oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu Ŝyta do naliczenia podatku rolnego za 2010
rok.
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych w 2010 r.
Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Kryniczno.
Przedstawienie wyników analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Zamknięcie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku
obrad. Uwag nie zgłoszono.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik informując obecnych, w jakich wydarzeniach i
spotkaniach brał udział od czasu ostatniej sesji:
• 4 października w kościele w Krynicznie odbył się uroczysty koncert z okazji
800-lecia Zakonu Franciszkanów
• spotkanie z panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Sabiną Misiak
w sprawie najpilniejszych remontów dróg powiatowych na terenie gminy,
• posiedzenie Komisji Urbanistycznej w sprawie projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wisznia Mała
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• wykolejenie pociągu w Szewcach; sytuacja z zakresu zarządzania
kryzysowego (w zimie musielibyśmy zapewnić pasaŜerom pomieszczenia na
przeczekanie)
• 4 października Dzień Edukacji Narodowej w szkole w Strzeszowie
• podpisanie umowy ze STYROBUDEM na budowę Ośrodka Zdrowia
w Wiszni Małej
• spotkanie w sprawie ewentualnego zakupu szczepionki dla dziewcząt przeciw
wirusowi raka szyjki macicy, akcja wyjaśniająca będzie prowadzona przez
lekarzy, pielęgniarki i firmę prowadzącą szczepienia,
• 15 października Kolegium Dyrektorów Szkół, podczas którego omówiono
projekt budŜetu, raport o kondycji oświaty i m.in. program „Radosna Szkoła”
• pasowanie na ucznia w szkole w Psarach,
• 19 października spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
w Trzebnicy (wandalizm, nadmierna prędkość na drogach, sprzedaŜ alkoholu
nieletnim)
• Dzień Nauczyciela w przedszkolu w Strzeszowie,
• 21 października spotkanie z mieszkańcami ulicy Leśnej w sprawie remontu
drogi,
• ślubowania klas I w szkole podstawowej w Krynicznie i Wiszni Małej
Prowadzący obrady poinformował, Ŝe 3 października delegacja Rady Gminy
Wisznia Mała tj. GraŜyna Hadała, Tadeusz Wyrwas oraz sołtys wsi Kryniczno Roman
Stachurski spotkali się ze Starostą Robertem Adachem. Tematem spotkania był remont
drogi w Krynicznie.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na konieczność dokonania poprawek
w ostatniej uchwale dot. zmian w planie budŜetu.
Ad.3
Kolejnym punktem porządku obrad był Raport o kondycji oświaty w Gminie Wisznia
Mała. Raport przedłoŜyli Zastępca Wójta Jakub Bronowicki i kierownik Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych Małgorzata Kryczka. WyŜej wymienione
opracowanie było przedmiotem dyskusji, w której wzięli udział radni oraz obecni na sesji
dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty GraŜyna Hadała uznała, Ŝe dla pełnego obrazu
sytuacji oświaty w gminie naleŜy przygotować uzupełnienie o analizę kosztów utrzymania
ucznia w poszczególnych placówkach. Analiza będzie przedłoŜona na najbliŜszym
posiedzeniu Komisji Oświaty-obiecała Małgorzata Kryczka. Nie mogę zgodzić się ze
stwierdzeniem, Ŝe szkoła w Wiszni Małej wyposaŜona jest w dwie sale do ćwiczeń
fizycznych – protestowała GraŜyna Hadała.
Małgorzata Kryczka odpowiedziała, Ŝe rzeczywiście sale te nie spełniają norm, ale
jest faktem, Ŝe w praktyce właśnie tam odbywają się ćwiczenia.
Następnie głos zabrał Ireneusz Osenkowski – dyrektor Zespołu Szkół w Krynicznie,
który stwierdził, Ŝe usytuowanie gminy pomiędzy Wrocławiem a Trzebnicą powoduje
stałą tendencję do uciekania uczniów do miast. Poza tym zaczął się niŜ demograficzny
i szkoły miejskie walczą o ucznia, a tym samym o pieniądze. Mamy bardzo ładne budynki
szkół w Krynicznie i Szewcach, ale inne szkoły są zdekapitalizowane zwłaszcza Psary
i Strzeszów. Musimy wspólnie walczyć o ucznia – powiedział dyrektor Osenkowski.
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Henryk Idaczyk stwierdził, Ŝe ogromna część budŜetu gminy jest przeznaczana na
oświatę, ale w gminie oprócz oświaty są takŜe inne zadania do wykonania np. jest
niezmierny nacisk społeczny na poprawę jakości dróg. Sądzę, Ŝe dyrektorzy ze swej
strony mogliby takŜe poszukiwać sposobów zachęcenia uczniów kończących
podstawówki i ich rodziców do pozostawania w naszych gimnazjach, bo są to naprawdę
bardzo nowoczesne, funkcjonalne i ładne budynki. MoŜna przywieźć te dzieci i pokazać
w jakich warunkach będą uczyć się w gimnazjum.
Dyrektor Piotr Zaleski stwierdził, Ŝe od kiedy oddano do uŜytku szkołę w Krynicznie
to dzieci z jego rejonu są zainteresowane nauką w tym budynku. Niestety szkoła w Wiszni
Małej taką szkołą nie moŜe zostać. Nigdy nie będzie tak nowoczesna, bo nie da się
wybudować hali sportowej przy zabytkowym obiekcie. WaŜnym powodem, dla którego
rodzice wysyłają dziecko do gimnazjum do Trzebnicy jest to, Ŝe tam moŜna kontynuować
naukę w liceum. My takŜe, przy duŜym wysiłku finansowym gminy otworzyliśmy
w szkole punkt przedszkolny i juŜ jak najwcześniej staramy się związać z uczniem i
rodzicami.
Radny Tadeusz Iwaszuk powiedział, Ŝe kiedy oddawaliśmy do uŜytku nowe szkoły to
była nadzieja, Ŝe dzieci przestaną nam uciekać, ale tak się nie dzieje. Trzeba oczywiście
przekonywać rodziców, rozmawiać, ale wyniki nauczania teŜ o czymś świadczą.
Dyrektor Maria Leszczyńska powiedziała, Ŝe mamy naprawdę zdolnych,
dobrych nauczycieli, ale ze szkołą muszą współpracować takŜe rodzice. Wiadomo, Ŝe
okres gimnazjalny to bardzo trudny okres w Ŝyciu człowieka. Rodzice ze swej strony
powinni poświęcić dziecku więcej uwagi.
Anna Gontarz stwierdziła, Ŝe w Psarach rodzice mają zastrzeŜenia głównie do
budynku, w którym mieści się szkoła. Jest teŜ problem z zapewnieniem opieki
dydaktycznej dla maluchów. Na 300 dzieci w naszej gminie tylko 100 ma zapewnione
miejsce w przedszkolu. Przedszkole w Strzeszowie teŜ nie jest wszystkich stanie przyjąć
wszystkich chętnych. W Psarach, KrzyŜanowicach i Szymanowie nie ma niŜu
demograficznego i bez problemów moŜna zapełnić jeszcze jedno przedszkole.
Następnie głos zabrał Zygmunt Wojciechowski stwierdzając, Ŝe podobne problemy
występują teŜ w powiecie. Oczywiście budowa nowych obiektów jest waŜna, ale nie
przesądza o tym czy dziecko pójdzie do tej, czy do innej szkoły. Miejsce w szkole trzeba
umieć „sprzedać”. Osoby, które mają wiedzę na ten temat muszą się spotykać, rozmawiać
i wprowadzać w Ŝycie takie pomysły, które przyciągną i rodziców, i dzieci.
Głos zabrał wójt gminy Stanisław Moik, który stwierdził, Ŝe są róŜne przyczyny
takiego stanu oświaty. Dobrze byłoby zatrudnić firmę zewnętrzną do diagnozy przyczyn
„uciekania” uczniów z naszych szkół. Wyniki te po przeanalizowaniu (przez wójta,
dyrektorów szkół, radę gminy) mogłyby posłuŜyć do budowy programu naprawczego i
jego realizacji. Mamy wielu nowych mieszkańców, którzy przyszli do nas z Wrocławia i
ciągle są z tym miastem bardzo związani. Tam pracują i często od razu, bez analizy „za” i
„przeciw” kierują swoje dzieci do szkół miejskich.
Nie bez znaczenia jest teŜ fakt, Ŝe program oświatowy się zmienia. Powstały gimnazja,
ale nikt nie dał na to Ŝadnych pieniędzy. Obecnie wprowadza się do szkół dzieci pięcio i
sześcioletnie. To powoduje trudną sytuację lokalową. Nawet nowe szkoły muszą być
zreorganizowane, ale największy problem mamy w Psarach i Strzeszowie. Nie unikniemy
rozbudowy szkoły w Psarach i przebudowy szkoły w Strzeszowie. W tej chwili szkoła
w Strzeszowie nie moŜe przyjąć nawet „zerówki”, która korzysta z lokalu w przedszkolu
i blokuje w ten sposób miejsce dla mniejszych dzieci, a w perspektywie mamy objęcie
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opieką przedszkolną jeszcze dzieci pięcioletnie. Oczywiście moŜna budować nowe
przedszkole, ale nie musi tego robić gmina. Przedszkola mogą budować takŜe prywatni
inwestorzy, czy stowarzyszenia. Mogę zapewnić, Ŝe kaŜdej osobie, która do 30 września
złoŜy zgłoszenie o załoŜeniu przedszkola będziemy dopłacać do kaŜdego przyjętego
dziecka i będzie to dla nas duŜo taniej niŜ budowa nowego budynku – powiedział wójt
Stanisław Moik.
JeŜeli chodzi o koszty utrzymania ucznia w szkole to wiadomo, Ŝe są one tym wyŜsze
im mniejsza jest szkoła, ale do rodziców z tym wskaźnikiem nie będziemy wychodzić.
Rodzica interesują przede wszystkim wyniki nauczania, moŜliwość dojazdu, doŜywiania,
dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań, czy w szkole jest świetlica itp.
Spokojnie i z rozmysłem trzeba o tych sprawach rozmawiać. W nowym Studium
zabezpieczamy takŜe teren pod budowę szkoły w Wiszni Małej – powiedział Stanisław
Moik.
Następnie głos zabrała dyrektor ElŜbieta Komarzyńska ze szkoły w Psarach. Zwróciła
uwagę radnych na problemy lokalowe w jej placówce. Szczególnie ciasno jest w klasach
na parterze. Tu na jednego ucznia przypada 1,3m² powierzchni, a powinno być minimum
2,7 m². Trzeba będzie wprowadzić II-gą zmianę, ale to odbije się na atrakcyjności szkoły.
Piotr Zaleski poinformował, Ŝe w jego szkole działa punkt przedszkolny i jest grupa
rodziców z Malin, którzy dowoŜą tu swoje dzieci mijając po drodze prywatne przedszkole
w Krynicznie. WaŜne jest więc, Ŝeby zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu, ale za
rozsądną cenę.
Jakub Bronowicki- zastępca wójta, przypomniał, Ŝe w chwili obecnej oprócz
przedszkola publicznego w Strzeszowie działają na terenie gminy dwa punkty
przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych w Wiszni Małej i Strzeszowie
oraz przedszkole „Mały Szewczyk”- prowadzone przez Stowarzyszenie Rodziców,
z siedzibą w szkole w Szewcach. Na działalność tych punktów przedszkolnych
pozyskaliśmy środki finansowe z zewnątrz.
„Raport o kondycji oświaty w Gminie Wisznia Mała” jest załącznikiem nr 2 do
protokołu z sesji Rady Gminy.
Następnie prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie pan Marek Pociejowski wraz z panem Łukaszem Butkiewiczem wręczyli
wójtowi gminy puchary zdobyte przez druŜyny z Wiszni Małej za I –sze miejsce
w Powiatowych Zawodach Warcabowych oraz II miejsce w zawodach dolnośląskich.
Wójt Stanisław Moik gratulował laureatom.
Ad.4
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos zastępcy wójta Jakubowi
Bronowickiemu, który przypomniał, Ŝe na posiedzeniu komisji inwestycyjnej
szczegółowo omówiono projekt zmian w planie budŜetu gminy. Obecnie jest duŜy
problem z przejezdnością dróg po deszczach. Mieszkańcy często zwracają się
z wnioskami o odszkodowanie za uszkodzone auto. W celu omówienia planów remontu
dróg powiatowych na naszym terenie spotkaliśmy się ze Starostą. DuŜy problem
występuje na ulicy Spacerowej w Krynicznie ze względu na brak moŜliwości minięcia się
dwóch aut. Pan Starosta przystał na przyjęcie pomocy finansowej na utwardzenie
poboczy, których brak jest szczególnie uciąŜliwy dla dzieci idących do szkoły i innych
pieszych. Na przedłuŜeniu ulicy Spacerowej trzeba wykonać doświetlenie, tak samo w
Szymanowie przy ulicy Sportowej oraz w KrzyŜanowicach. Zmiany w planie budŜetu
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obejmują takŜe przesunięcie środków na GOPS celem dopłat do utrzymania naszych
mieszkańców w domach pomocy społecznej.
Jest realizowany nowy program rządowy pn. Radosna szkoła, który przewiduje na
przestrzeni najbliŜszych pięciu lat wyposaŜenie klas dla dzieci 5-cio letnich w pomoce
dydaktyczne na kwotę 6 tyś. zł. W ten sposób pozyskaliśmy pieniądze dla szkoły
w Psarach. Osobny rozdział to place zabaw ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło wytyczne i okazuje się, Ŝe tańsza wersja
takiego placu zabaw będzie kosztowała 120 tyś. zł. z czego połowa jest finansowana przez
MEN, a 60 tyś. wyasygnuje na ten cel gmina.
Staramy się podnosić standard dróg z błotnistych na kamieniste, ale niestety te szybko
się wybijają. Obecnie rusza budowa Ośrodka Zdrowia i cięŜki sprzęt będzie rozjeŜdŜał
ulicę Leśną. Zastanawiamy się nad usypaniem ścieŜki dla pieszych
z kruszonego asfaltu bądź z kostki brukowej otrzymanej z modernizacji drogi 5powiedział zastępca wójta.
Następnie głos zabrał przewodniczący komisji inwestycyjnej Tadeusz Górka, który
stwierdził, Ŝe członkowie komisji rozmawiali na temat kwot przeznaczanych na remonty
dróg. Wiadomo, Ŝe opady deszczu powodują pogarszanie ich stanu, ale duŜe znaczenie ma
takŜe dobra jakość wykonania remontu, a zwłaszcza właściwe odwodnienie. Przeglądając
poprzednie uchwały dotyczące zmian w planie budŜetu stwierdziliśmy, Ŝe w sierpniu na
remonty dróg Rada Gminy przeznaczyła kwotę 256 tyś zł., a w obecnym projekcie
zaplanowano kwotę 150 tyś. UwaŜam, Ŝe są to zbyt duŜe pieniądze Ŝeby je dosłownie
wyrzucić w błoto. Proponujemy na remonty bieŜące dróg przeznaczyć kwotę nie 150 tyś,
ale 50 tyś.
Następnie głos zabrał Jakub Bronowicki wyjaśniając, Ŝe my jako Gmina nie moŜemy
powiedzieć, Ŝe pewnych spraw nie wykonamy. Z tych pieniędzy nie tylko zasypujemy
dziury, ale takŜe utwardzamy coraz to nowe odcinki dróg i tych zadań niestety nam nie
ubędzie. Pamiętajmy, Ŝe jest to nasze zadanie własne. Poza tym wkrótce nadejdzie okres
zimowy i konieczność odśnieŜania.
Stanisław Moik zwrócił uwagę, Ŝe na terenie gminy powstają nowe działki i ludzie
chcą tam dojechać.W ramach tych środków nie tylko łatamy wyrwy w drogach, ale teŜ
budujemy mostki, przepusty i wykonujemy odwodnienie i utwardzamy drogi do nowych
osiedli. Jest to zadanie własne gminy.
Skarbnik Gminy Maria Januszek powiedziała, Ŝe kwota 150 tyś. to zabezpieczenie
środków w planie. Przeznaczenie tych pieniędzy na remonty bieŜące dróg nie oznacza, Ŝe
środki zostaną wydane, ale musimy mieć zabezpieczone pieniądze przed podpisaniem
umów.
Tadeusz Górka złoŜył wniosek formalny o zmniejszenie kwoty na remonty bieŜące
dróg do 50 tyś. zł. UwaŜam, Ŝe jeŜeli kwota 256 tyś. przeznaczona na remonty w sierpniu
nie została w całości wydatkowana to 50 tyś. w zupełności wystarczy. Poza tym na
komisji inwestycyjnej nie otrzymaliśmy informacji ile kosztuje metr bieŜący remontu
drogi. Nie mamy na ten temat Ŝadnej wiedzy.
Proszę Państwa swoim stanowiskiem blokujecie przeprowadzenie przetargu na
zimowe utrzymanie dróg – powiedział Jakub Bronowicki.
Skarbnik Maria Januszek: usilnie proszę o zaplanowanie tych środków, Ŝeby nie
krępować sobie moŜliwości. Jeszcze raz powtarzam zapewnienie środków w planie nie
jest równoznaczne z ich wydatkowaniem.
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Następnie głos zabrał radny Czesław Pisarek, który powiedział, Ŝe jest kryzys i
z pieniędzmi jest krucho, dlatego właśnie uwaŜamy, Ŝe nie naleŜy ich wyrzucać w błoto.
Zasypiemy dziury Ŝwirem i po paru dniach droga jest w takim samym stanie jak była.
Prowadzący obrady zapytał czy Tadeusz Górka podtrzymuje swój wniosek.
Tak, podtrzymuję wniosek – powiedział Tadeusz Górka.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek p. Tadeusz Górki, aby w pkt 2
pdp.b, gdzie jest przewidziana kwota 150 tyś zapisać kwotę 50 tyś.
W głosowaniu oddano 8(osiem) głosów za wnioskiem, „przeciw” 6(sześć) głosów.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na
rok 2009 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta większością
głosów: 8 (ośmiu) radnych głosowało „za”, 6 (sześciu) radnych głosowało ”przeciw”.
Uchwała otrzymała nr V/XXXII/178/09. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Prowadzący obrady oddał głos zastępcy wójta, który przypomniał radnym, Ŝe
uchwalając budŜet na rok bieŜący zakładaliśmy deficyt. W tej chwili jesteśmy po
przetargach lub w trakcie przetargów na zadania inwestycyjne. Potrzebujemy środków na
zapłatę za wykonane zadania i mamy zwrócić podatek od czynności cywilno-prawnych.
Urząd Skarbowy zwrócił podatnikowi nienaleŜnie pobrany podatek, a my juŜ drugi rok
zwracamy go Urzędowi Skarbowemu. Mamy to uczynić do końca tego roku. W związku
z tym istnieje potrzeba emisji obligacji. Emisją tych obligacji zainteresowany jest tylko
Bank Spółdzielczy. Jest moŜliwość wykupienia ich wcześniej, jeŜeli oczywiście będą
takie moŜliwości i wola obu stron. Ustalono WIBOR 3- miesięczny i najprawdopodobniej
marŜa 1%, ale w tej chwili nie mamy jeszcze ostatecznej informacji z posiedzenia
Zarządu Banku.
Radny Czesław Pisarek zapytał, dlaczego projekt tej uchwały nie został uzgodniony z
komisją budŜetową? Jest to bardzo waŜna sprawa i uwaŜam, Ŝe powinna być omówiona
na komisji.
Radna Małgorzata Ottenbreit powiedziała, Ŝe materiały dotyczące sesji były
dostarczone tydzień przed planowanym posiedzeniem Rady Gminy. Przewodniczący
komisji budŜetowej miał moŜliwość zwołania posiedzenia.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Wisznia
Mała oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Tadeusz Wyrwas zapytał, kto jest
„za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta: 10 (dziesięciu) radnych głosowało
„za” przyjęciem uchwały, 4 (czterech) radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała
otrzymała nr V/XXXII/179/09 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z sesji Rady Gminy.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Zastępcy Wójta, który zaproponował
ustalenie ceny skupu Ŝyta w wysokości 34 zł/q. Spowoduje to obniŜkę podatku rolnego do
kwoty 85 zł za 1 ha przeliczeniowy, w tym roku była to kwota 90 zł.
Tadeusz Wyrwas podkreślił, Ŝe w tym roku realna cena skupu Ŝyta to 22 zł. Rolnicy
mają duŜe problemy z pokryciem swoich zobowiązań. W związku z tym proponuję kwotę
28 zł.
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Jakub Bronowicki zwrócił uwagę, Ŝe podatek rolny jest podatkiem majątkowym, czyli
płaci się za to, Ŝe posiada się grunt rolny, a nie za to czy się go uŜytkuje czy teŜ nie.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zaproponowane stawki:
Za stawką 28 zł – oddano 7 głosów
Za stawką 34 zł - oddano 7 głosów
Głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia.
Tadeusz Wyrwas zaproponował stawkę 31 zł.
Przystąpiono do głosowania:
• za stawką 31 zł oddano 8 głosów
• za stawką 34 zł oddano 6 głosów
W wyniku głosowania do projektu uchwały wpisuje się kwotę 31 zł za 1q Ŝyta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wysokości ceny skupu Ŝyta do
naliczenia podatku rolnego za 2010 rok i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
W głosowaniu oddano 8 (osiem) głosów „za” i 6 (sześć) głosów „przeciw”. Uchwała
została przyjęta większością głosów i otrzymała nr V/XXXII/180/09. Stanowi ona
załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zastępcy wójta Jakubowi
Bronowickiemu, który powiedział, Ŝe radni i sołtysi otrzymali w materiałach dotyczących
dzisiejszej sesji propozycję uchwały oraz tabele, w której podano maksymalne stawki
ogłoszone przez Ministra Finansów na 2010 rok i wyliczenie dochodów wg. tej
maksymalnej stawki, dalej stawki obowiązujące w roku 2009 w naszej gminie.
Zastosowano teŜ podział na osoby fizyczne i prawne. Następnie zastępca wójta omówił
propozycje stawek zgłoszone przez Wójta Gminy oraz prognozowane dochody z tego
tytułu, a następnie stawki i dochody od osób prawnych. Przyjęcie proponowanych stawek
spowoduje dochód wyŜszy o 100 tyś. w stosunku do bieŜącego roku.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
w 2010 roku i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta przy
jednym głosie „wstrzymującym”, 13 (trzynastu) radnych głosowało „za” przyjęciem
uchwały. Uchwałę opatrzono numerem V/XXXII/181/09 i dodano jako załącznik nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodniczący obrad oddał głos zastępcy wójta Jakubowi Bronowickiemu, który
przypomniał, Ŝe przedsiębiorcy sami mogą decydować, w której gminie chcą płacić
podatek od środków transportowych. W zeszłym roku obniŜyliśmy ten podatek i to
spowodowało wymierne korzyści, gdyŜ przybyło nam płatników. Z uwagi na to, Ŝe ten
sposób się sprawdził chyba nie ma potrzeby zmieniać tego, co dobrze funkcjonuje.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych w 2010 r. i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXII/182/09. Stanowi ona załącznik nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Prowadzący obrady oddał głos zastępcy wójta, który poinformował zebranych, Ŝe
firma TOYA w dalszym ciągu reguluje sprawy adresowe w stosunku do własnych
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nieruchomości. Do Urzędu wpłynął wniosek od właściciela o ustalenie nazw ulic
i propozycje nazw. Geodeta przygotował projekt, który w tej chwili mamy przed sobą.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic
w miejscowości Kryniczno i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie otrzymała nr V/XXXII/183/09. Stanowi ona załącznik nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przestawienia analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez przewodniczącego Rady Gminy,
radnych oraz wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników
jednostek organizacyjnych.
Analizę oświadczeń majątkowych przedłoŜyli w stosunku do radnych oraz wójta
przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas, a stosunku do zobowiązanych
pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych zastępca wójta Jakub
Bronowicki. Ze względu na trudności kadrowe do Rady Gminy nie dotarła jeszcze analiza
oświadczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Trzebnicy.
Ad. 11
Protokół nr XXXI z dnia 30 września 2009 roku przyjęto bez uwag.
Ad. 12
Zapytań, wniosków i oświadczeń nie złoŜono.
Ad. 13
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił wyczerpanie się porządku obrad i zakończył
sesję o godzinie 14.25.
Podpisał :

Protokołowała:
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