Protokół Nr V/XXXIV/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 09 grudnia 2009 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej
w Ligocie Pięknej przy ul. Głównej 19. Przewodniczącym obrad został Przewodniczący Rady
Gminy pan Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali obecnych było
dwunastu członków Rady Gminy. Nieobecni byli Marek Matuszkiewicz, Mirosław Moczulski
i Kamil Ziętek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli równieŜ Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca Wójta Jakub
Bronowicki, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej
Sławomira Hermann, sołtysi wg. listy obecności oraz osoby zainteresowane tematyką obrad.
Ad.1
Prowadzący obrady przedstawił planowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu na 2009 rok.
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.
5. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia Mała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na 2010 rok.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2010 rok.
7. Uchwała w sprawie powołania komisji ds. ładu przestrzennego.
8. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi RogoŜ.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zamknięcie obrad.
Głos zabrał radny Tadeusz Iwaszuk składając wniosek o zdjęcie z porządku obrad
punktu 7 tj. projektu uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy ds. ładu
przestrzennego i przeniesienie go na termin po uchwaleniu Studium. Prowadzący obrady
zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku radnego Tadeusza Iwaszuka?
Oddano 6 (sześć) głosów za przyjęciem wniosku i 6 (sześć) głosów przeciw. Tadeusz
Iwaszuk stwierdził, Ŝe projekt Studium jest juŜ gotowy i kto chciał mógł składać do niego
uwagi. Teraz rozpatrywanie wszystkiego od nowa jest bezzasadne.
Radny Czesław Pisarek powiedział, Ŝe przełoŜyliśmy głosowanie nad projektem
studium z poprzedniej sesji, bo omawianie go w warunkach remontu byłoby niekorzystne, ale
mamy kilka merytorycznych uwag do części opisowej i chcielibyśmy je omówić w ramach
takiej komisji.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas stwierdził, Ŝe poniewaŜ Ŝaden z wniosków nie
uzyskał większości decyzję w sprawie pkt 7 porządku obrad podejmiemy w momencie, w
którym przyjdzie czas omawiania tego punktu. Tymczasem porządek obrad realizujemy
zgodnie z planem.
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Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik informując o wydarzeniach i spotkaniach, w jakich brał
udział od czasu ostatniej sesji:
• Spotkanie z właścicielką gruntu w Krynicznie, który chcielibyśmy wykupić pod
cmentarz. Cena juŜ spadła i wkrótce będziemy mogli podjąć temat zakupu gruntu
pod cmentarz w Krynicznie. Ludzi nam przybywa, a utworzenie cmentarza jest
zadaniem własnym gminy. Pamiętajmy, Ŝe od zakupu gruntu do utworzenia
cmentarza upływa sporo czasu, a nie moŜemy się znaleźć w sytuacji, kiedy nie
będziemy mieli miejsca do pochówku.
• Otrzymaliśmy pismo od Wojewody Dolnośląskiego informujące, Ŝe w tym roku
nie otrzymamy zwrotu II transzy podatku akcyzowego, w związku z tym
w uchwale dotyczącej zmian budŜetowych przeznaczamy własne środki na
wypłatę dla rolników i mamy nadzieję, Ŝe zwrot otrzymamy na początku
przyszłego roku,
• Prowadzimy negocjacje z właścicielem drogi na lotnisko Szymanów w sprawie jej
wykupu. To waŜna informacja dla tych podmiotów, które na lotnisku prowadzą
działalność gospodarczą,
• 30 listopada otrzymaliśmy protokoły z audytu wewnętrznego przeprowadzonego
we wszystkich szkołach, SAPO oraz w OKSiR. Po rozmowie z audytorem
podjąłem decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej kontroli instytucji kultury,
• Prowadzimy negocjacje w sprawie emisji obligacji gminnych, w tym roku na
4 mln a w przyszłym 8 mln zł. Wiadomo, Ŝe jest to elastyczny sposób zdobywania
środków finansowych, ale jesteśmy gminą przeinwestowaną i musimy bardzo
ostroŜnie poruszać się na tym polu,
• 3 grudnia podpisaliśmy w PFRON umowę dotyczącą wyrównywania szans
w dostępie do przedszkoli dla dzieci z terenów po PGR,
• spotkanie z przedstawicielami gazowni w sprawie budowy gazociągu dla
miejscowości Szewce, Ozorowice i Strzeszów. Jest bardzo duŜe zainteresowanie
mieszkańców tą inicjatywą. W odpowiednim czasie poprosimy o współpracę
sołtysów przy rozprowadzaniu deklaracji.
• W Urzędzie Gminy rozpoczyna się kontrola NIK-u dotycząca odrolnień gruntów
w naszej gminie. Obejmie ona okres dwóch lat.
• Przekazuję zaproszenie dla sołtysów z terenu naszej gminy na uroczystą mszę
świętą 27 grudnia, godz. 15.00, które wystosował arcybiskup Marian Gołębiewski
i wicemarszałek województwa dolnośląskiego Stanisław Longawa.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując o uczestnictwie
w seminarium dotyczącym zmian w programie rozwoju obszarów wiejskich. Otrzymaliśmy
pismo z Agencji Nieruchomości Rolnych wyraŜające prośbę o informowanie Agencji
o wszystkich zmianach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, w tym Studium
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do biura Rady Gminy wpłynęły
takŜe 3 pisma od właścicieli gruntów na terenie gminy dotyczące uwag do projektu studium.
Zwróciła się do nas takŜe Rada Rodziców zespołu szkół w Krynicznie w sprawach
dotyczących rachunku dochodów własnych oraz problemów lokalowych.
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Ad. 3
Przewodniczący obrad oddał głos kierownik Sławomirze Hermann, która wyjaśniła
przyczyny zmian w planie budŜetu gminy. Grudzień to miesiąc porządkowania budŜetu, tak
aby moŜna go było zamknąć 31 grudnia i merytorycznie i rachunkowo.
W tym celu zwiększa się plan dochodów o 245.300 zł.- w tym o subwencję oświatową
dotyczącą szkoły w Psarach za usuwanie szkód po wichurze .
Z kolei zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę 1.738.300 zł w tym dział
700 o 1.585.400 zł, gdyŜ nie powiodła się sprzedaŜ nieruchomości w Krynicznie (budynek
starej szkoły). Zwiększamy plan wydatków budŜetowych o kwotę 170.800 zł w tym między
innymi o 45 tyś – zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 10 tyś. zł na przeciwdziałanie
alkoholizmowi . Zmniejszamy takŜe plan wydatków budŜetowych o kwotę 2.163.000 zł. Jest
to związane z porządkowaniem budŜetu. JeŜeli przy końcu roku zauwaŜamy, Ŝe nie
otrzymamy dofinansowania niektórych inwestycji to wtedy zmniejszamy te zadania i tym
samym zmniejsza się deficyt budŜetowy. Tam gdzie zadania inwestycyjne mają
dofinansowanie unijne to będą angaŜowały środki własne. Na ośrodek zdrowia podpisaliśmy
umowę we wrześniu i juŜ złoŜyliśmy wniosek o zwrot I transy za projekt. Proszę pamiętać, Ŝe
to nie jest tak, Ŝe złoŜymy wniosek a te pieniądze od razu do nas wrócą.
Radny Feliks Kondracki prosił o wyjaśnienie zdjęcia kwoty 825 tyś zł z drogi
w Ozorowicach. Sławomira Hermann wyjaśniła, Ŝe w tym roku była zabezpieczona kwota
900tyś zł. Wniosek składaliśmy w styczniu i te środki były do przerobienia w tym roku, ale
umowę podpisaliśmy w październiku. Do przetargu zgłosiło się 19 firm, wygrała firma
z Wołowa. Wczoraj ogłosiliśmy wyniki, a firmy mają 7 dni na protest i w związku z tym nie
ma szans na wykorzystanie pieniędzy w tym roku. Zdejmujemy je więc, Ŝeby nie powiększać
deficytu.
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/XXXIV/189/09. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Po przyjęciu uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2009 rok na salę obrad
przybył radny Marek Matuszkiewicz. Od tego momentu w głosowaniach brało udział
trzynastu radnych.
Ad.4
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos pełnomocnikowi Wójta Gminy ds.
UzaleŜnień, która szczegółowo przedstawiła załoŜenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010, a
takŜe prelminarz wydatków na jego realizację. Poinformowała, Ŝe na przyszły rok planuje się
zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin oraz utworzenie
zespołu do pomocy osobom uzaleŜnionym w ramach tzw. systemów interdyscyplinarnych.
Będziemy organizować i finansować szkolenia i kursy dla gminnej komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz bardzo interesujące szkolenie dla nauczycieli pn” Spójrz
inaczej”. Jest to program, który moŜna realizować od I klasy szkoły podstawowej aŜ do III
klasy gimnazjum. MoŜemy przeszkolić ok. 4-5 nauczycieli rocznie, gdyŜ jest to bardzo drogi
program – powiedziała pani pełnomocnik. Planujemy kontynuację współpracy ze
Stowarzyszeniem” Interwencja”.
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Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXIV/190/09 i stanowi załącznik nr
3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos zastępcy wójta Jakubowi
Bronowickiemu, który przypomniał, Ŝe jak co roku pod obrady Rady Gminy trafia uchwała
w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Następnie zastępca wójta przedstawił
wykaz zadań gminy, które mogą być powierzone lub wspierane do realizacji organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie. Realizując ten program będziemy wspierać działalność klubów
sportowych i ich działania, chcemy realizować program profilaktyczny ochrony zdrowia
mieszkańców szczególnie dotyczy to programu szczepień profilaktycznych przeciwko
wirusowi HPV dziewcząt z gimnazjum. Na razie jest to tylko propozycja, zobaczymy, jakie
będzie zainteresowanie. Są teŜ przewidziane działania do realizacji przez GOPS. Program ma
na celu podejmowanie działań w celu wyrównywania szans oraz pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych we wszystkich sferach Ŝycia oraz upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieŜy poprzez prowadzenie zajęć w róŜnych dyscyplinach sportu.
Następnie Tadeusz Gardyna zapytał; czy ja mogę starać się o takie dofinansowanie?
W odpowiedzi Jakub Bronowicki stwierdził, Ŝe jeŜeli realizuje Pan te zadania w ramach
Stowarzyszenia to moŜna zwrócić się z odpowiednią ofertą.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu
współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXIV/191/09. Jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zastępcy wójta, który wyjaśnił, Ŝe w poprzedniej
uchwale zabrakło jednej stawki dla ciągników, naczep i ciągników balastowych i musimy to
poprawić. Proponuje się utrzymać stawkę minimalną w wysokości 1750 zł.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zapytał, kto jest „za”
przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXIV/192/09.
Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe komisja ładu przestrzennego jest niezbędna
do rozpatrywania uwag i innych pism wpływających do Rady Gminy dotyczących
zagospodarowania przestrzennego.
Stanisław Moik - wójt gminy przypomniał zgromadzonym, Ŝe termin do składania
odwołań był podany do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej,
informowali o nim takŜe pracownicy Urzędu. Te odwołania, które złoŜono w ustawowym
terminie wójt gminy wspierając się komisją urbanistyczną wnikliwie rozpatrzył pozytywnie
lub negatywnie. Następnie Rada Gminy kaŜde z tych odwołań, które zostały negatywnie
rozpatrzone rozpatruje ponownie. Potem cały zgromadzony materiał przekazuje się do organu
nadzoru wojewody dolnośląskiego. Radny, tak jak kaŜdy inny obywatel moŜe zgłosić uwagi
do studium w proceduralnym terminie podanym do publicznej wiadomości. Uwagi będą na
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bieŜąco głosowane przez radnych. JeŜeli zostaną uwzględnione to urbanista naniesie
odpowiednie poprawki.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Wyrwas zaproponował wycofanie z porządku obrad
uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy ds. Ładu Przestrzennego. Radni
jednogłośnie zdecydowali o wycofaniu z porządku obrad w/w uchwały.
Ad. 8
Przedkładamy Radzie Gminy kolejną uchwałę o ustaleniu nazw ulic we wsi RogoŜ.
Propozycja nazw ulic Sadowa i Zacisze została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką
i Sołtysa. Ulice zostały niedawno utworzone w ramach istniejącego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi RogoŜ.
Tadeusz Wyrwas zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXIV/193/09. Jest załącznikiem nr 6 do protokołu z sesji
Rady Gminy.
Ad. 9
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 18 listopada 2009 roku nr
V/XXXIII/09 został przyjęty.
Ad.10
Tadeusz Gardyna zapytał czy któryś z wójtów jest właścicielem działek w
Ozorowicach przy ulicy Jodłowej, do których ma być budowany za gminne pieniądze
wodociąg?
W odpowiedzi zastępca wójta stwierdził, Ŝe wójt ani zastępca nie posiadają działek przy tej
ulicy, ale gmina ma tu działki i chcemy je uzbroić, Ŝeby moŜna było pozyskać lepszą cenę.
Sławomira Hermann uzupełniła tę wypowiedź o informację, Ŝe gmina przejęła grunt od
agencji z przeznaczeniem na drogę, która umoŜliwi połączenie wysypiska w Mienicach z
Ozorowicami.
Z sali padło pytanie czy gmina moŜe finansować szczepienia dla alkoholików?
W odpowiedzi pełnomocnik Joanna Boćko-Sornat stwierdziła, Ŝe nie, gdyŜ nie jest to forma
leczenia. Leczenie alkoholika odbywa się za pomocą psychoterapii.
GraŜyna Hadała zapytała, czy w przyszłości moŜna większą część z funduszu
profilaktyki przeznaczać na dzieci. Zastępca Wójta stwierdził, Ŝe moŜna wykorzystać takŜe
środki z funduszu sołeckiego.
Następnie Wójt Gminy Stanisław Moik i Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz
Wyrwas złoŜyli zgromadzonym i za ich pośrednictwem mieszkańcom gminy Ŝyczenia
świąteczne.
Ad. 11
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wyrwas zakończył sesję o godzinie 11.45.
Podpisał:
Protokołowała:
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