Protokół Nr V/XXXVI/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 31 marca 2010 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 Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecnych było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był Pan Marek
Matuszkiewicz.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli równieŜ Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Gminy Maria Januszek, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann oraz
sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Prowadzący obrady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in
blanco” jako zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie „Boisko
sportowe w Strzeszowie”, a następnie przedstawił planowany porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu na 2009 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za rok 2009.
5. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budŜecie gminy na 2011 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie
do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„WdroŜenie kompleksowych programów rozwojowych 7 szkół
w gminie Wisznia Mała obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktycznowyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów oraz
upowaŜnienia do złoŜenia wniosku o dofinansowanie tego projektu.
7. Uchwała w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” jako
zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania środków
Funduszu
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
na
sfinansowanie
„ Boisko sportowe w Strzeszowie”.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.
1

Radni nie zgłosili uwag do przedłoŜonego projektu porządku obrad. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik przedstawiając główne tematy realizowane
przez Urząd w ostatnich miesiącach. Czas, jaki upłynął od ostatniej sesji Rady
Gminy był „czasem kontroli” poinformował Stanisław Moik. Na początku
stycznia działania kontrolne zakończyła NajwyŜsza Izba Kontroli w zakresie
ochrony gruntów rolnych, z zakresu realizacji zadań dotyczących
bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego kontrolowały nas słuŜby
Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
przeprowadził na naszym terenie dwie kontrole: składowiska odpadów
w Mienicach oraz oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. Okazało się, Ŝe
w oczyszczalni wystąpiła awaria technologiczna, najprawdopodobniej na skutek
wprowadzenia do kanalizacji gnojowicy. Do kanalizacji dostało się takŜe sporo
wody z osiedla w Strzeszowie. Wymaga to działań naprawczych i dopóki
parametry oczyszczalni nie wrócą do normy WIOŚ będzie naliczał karę
biegnącą. W celu wyeliminowania problemu zmniejszono limity dla osób
wywoŜących ścieki. Jest to dla nas bardzo powaŜny problem, tak jak
i utrzymanie płynności finansowej przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych,
gdyŜ wielu odbiorców wody nie płaci naleŜności, dotyczy to zwłaszcza
spółdzielni mieszkaniowej w Strzeszowie. Dopływ wody dla dłuŜników zostanie
odcięty i wyznaczy się im zastępcze punkty poboru wody.
Ostatnie miesiące to takŜe czas intensywnej pracy nad planami
zagospodarowania przestrzennego. Jutro ma posiedzenie komisja urbanistyczna,
a radnych i sołtysów w najbliŜszym czasie zaprosimy na spotkanie na temat
przyjętych
rozwiązań
w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego. Następne plany: Piotrkowiczki, Mienice, Wisznia Mała, Ligota
Piękna i Malin juŜ są opracowywane, ale są to bardzo trudne problemy, gdyŜ
oczekiwania właścicieli są bardzo duŜe.
Kolejna waŜna sprawa to składanie wniosków do programów unijnych.
Wnioski są bardzo obszerne, wymagające wielu przygotowań. Staramy się
o dofinansowanie na e-urząd, czyli informatyzację urzędu i jednostek
podległych, rozbudowę ośrodka zdrowia, budowę drogi w Ozorowicach,
rozbudowę SUW Wysoki Kościół.
Staramy się takŜe o wsparcie przy zakupie wozu dla ochotniczej straŜy
poŜarnej.
Odbyło się spotkanie z Prezydentem Wrocławia w sprawie przeznaczenia
części
poligonu
pod
park
safarii.
Grupa
osób
wystąpiła
z inicjatywą obywatelską mającą na celu wywarcie nacisku na Wojskową
Agencję Mieszkaniową, aby ponownie rozwaŜyła pomysł utworzenia parku
safarii.
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Był to okres, w którym odbyło się wiele spotkań opłatkowych
i noworocznych. Dziękuję wszystkim tym osobom, które zaangaŜowały się
w ich organizację – powiedział Wójt Stanisław Moik.
Na spotkaniu z sołtysami uzgodniono, Ŝe doŜynki gminne w tym roku odbędą
się w Ligocie Pięknej w niedzielę 29 sierpnia.
Wiele istotnych spraw omówiono na konwencie wójtów i burmistrzów.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas, który
poinformował, Ŝe na początku stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.
WaŜne spotkanie - dyskusja publiczna, odbyła się 26 lutego w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W minionym okresie
uczestniczyłem takŜe w Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych oraz byłem
obecny na uroczystościach ustanowienia symboli powiatowych. W tym czasie
do Rady Gminy wpłynęło wiele pism: 8 stycznia p. Adama Demkowa w sprawie
zniszczenia alei lip; Zdzisława Jagodzińskiego protestującego przeciwko
zapisom, jakie znalazły się w Studium, dotyczącym jego działki oraz
z Krajowego Biura Wyborczego dotyczące zmian w okręgach wyborczych, ale
u nas nie ma takich potrzeb.
Do Przewodniczącego Rady Gminy wystąpiła takŜe Regionalna Izba
Obrachunkowa z uwagami dotyczącymi zapisów w uchwale budŜetowej.
Wpłynęła kolejna skarga Zdzisława Jagodzińskiego oraz pismo Wydziału
Nadzoru i Kontroli odnośnie wyjaśnienia sprawy Pana Jagodzińskiego
i sposobu uchwalenia Studium.
Skargę dotyczącą podniesienia poziomu działki i tym samym zmiany
stosunków wodnych złoŜyła takŜe Pani Maria Krykwińska. Jednak, mamy tu do
czynienia z konfliktem sąsiedzkim, którego rozwiązanie moŜliwe będzie jedynie
w wyniku rozstrzygnięcia sądowego.
Pan Łukasz Grelewicz złoŜył protest dotyczący nieprawidłowego wyłoŜenia
projektu Studium. Protest ten rozpatruje Wydział Nadzoru i Kontroli
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ad.3
Przewodniczący obrad oddał głos Skarbnikowi Marii Januszek, która
poinformowała radnych, Ŝe uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały
w niniejszej uchwale uwzględnione. Jest takŜe przesuniecie między
załącznikami WPI oraz załącznikiem nr 5 kwoty 700 tyś.- dotacja dla Starostwa,
zwiększamy o kwotę 17 tyś. zł jako dotację celową z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
doŜywania”. Niestety trzeba ciąć wydatki w oświacie. Póki, co zmniejszamy
wydatki bieŜące i nie dotykamy wydatków na wynagrodzenia – powiedziała
Skarbnik Gminy.
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta prosząc o uwzględnienie
w załączniku WPI pkt. 5 zmiany nazwy na „Boisko sportowe w Strzeszowie”.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2010 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została
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przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVI/197/10. Uchwała stanowi
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło sprawozdanie z wykonania budŜetu
gminy. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Stanisławowi Moik,
który zwrócił uwagę, Ŝe budŜety roku ubiegłego i tegoroczny nie są juŜ tak
wysokie jak w latach poprzednich. Odeszły nam 2 mln zł podatków z poligonu.
Mieliśmy powaŜną kwotę na koncie z Rejonowego Zarządu Infrastruktury,
w wyniku wygranej sprawy sądowej, ale te środki juŜ skonsumowaliśmy. Na
skutek kryzysu gospodarczego podatek od czynności cywilno-prawnych jest
duŜo niŜszy niŜ w latach poprzednich, obniŜyliśmy stawki podatku rolnego i od
nieruchomości. Mamy nadzieję, Ŝe jak się oŜywi gospodarka to i nasze dochody
się zwiększą. PoŜyczki i obligacje pomogły nam spłacić nieprawidłowo
naliczony podatek od czynności cywilno-prawnych. Mamy 2 mln nadwyŜki
operacyjnej. Póki są jeszcze do wykorzystania środki pomocowe to warto
ponownie wyemitować obligacje. Planujemy wyemitować obligacje na kwotę
8 milionów złotych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Ze względu na
szczegółowe omówienie treści sprawozdania na posiedzeniach komisji
budŜetowej i inwestycyjnej pytań nie zgłoszono.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Zastępcy Wójta Jakubowi
Bronowickiemu, który poinformował radnych, Ŝe juŜ dzisiaj naleŜy podjąć tę
uchwałę, Ŝeby moŜna było w przyszłym roku utworzyć fundusz sołecki.
Wniosek składa sołectwo z sugestią, w jaki sposób wydatkować te środki.
Będziemy mogli zwrócić się do Ministra Finansów o zwrot 20, 30 lub 40 %
funduszu.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wyodrębnienia
w budŜecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki
i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVI/198/10. Uchwała stanowi załącznik nr 4
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Wójta. Jakub Bronowicki poinformował, Ŝe Wojewódzki Urząd pracy ogłosił
konkurs na dofinansowanie dla szkół wiejskich, w celu wyrównania
dysproporcji między szkołami miejskimi i wiejskimi. W zaleŜności od szkoły
i problemów, z jakimi szczególnie się boryka będą to programy z zakresu
przedmiotów humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, problemów
wychowawczych. Będą zajęcia dodatkowe w świetlicach w poszczególnych
miejscowościach. Przewiduje się realizację tego programu przez okres dwóch lat
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szkolnych we wszystkich naszych placówkach. O ostatecznej kwocie, o jaką
będziemy się starać poinformujemy terminie późniejszym. Pamiętajmy jednak,
Ŝe te pieniądze nie zastąpią środków, które musimy wydatkować na
funkcjonowanie szkół.
Radny Tadeusz Iwaszuk zapytał czy jest szansa, Ŝe ten program wyeliminuje
potrzebę korepetycji.
Jakub Bronowicki stwierdził, Ŝe udział dla dzieci będzie bezpłatny i tylko chęć
i świadomość rodziców pozwoli na skorzystanie z tego programu przez dzieci.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
przystąpienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„WdroŜenie kompleksowych programów rozwojowych 7 szkół w gminie
Wisznia Mała obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze
oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów oraz upowaŜnienia do
złoŜenia wniosku o dofinansowanie tego projektu. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVI/199/10. Jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Uchwała niniejsza jest niezbędna z formalnego punktu widzenia
i związana z moŜliwością pozyskania środków na budowę boiska
wielofunkcyjnego w Strzeszowie. Mamy tę inwestycję wpisaną do WPI
i staramy się o dofinansowanie - powiedział Zastępca Wójta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zabezpieczenia
w formie „weksla in blanco” jako zabezpieczenie prawidłowego
i terminowego wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
sfinansowanie „Boisko sportowe w Strzeszowie” i zapytał, kto jest
za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXXVI/200/10. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.8
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 roku
Nr V/XXXV/09 został przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił jednak
uwagę na potrzebę szybszego umieszczania Protokołu na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
Ad.9
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas oddał głos Pani Sławomirze Hermann –
kierownikowi referatu infrastruktury technicznej, która poinformowała
zebranych, Ŝe jest juŜ dostępny bardzo dokładny przebieg trasy S-5.
PrzedłoŜono go Gminie do zaopiniowania pod względem kolizji z drogami,
wodociągiem, rowami. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
złoŜono raport o oddziaływaniu tej trasy na środowisko(na glebę, powietrze,
wodę, akustyczność, ludzi, zwierzęta itd.) Mamy uwagi do tego opracowania.
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Zaniepokoiło nas przede wszystkim posadowienie ekranów akustycznych.
Opracowanie to przewiduje umiejscowienie ekranów w tych miejscach,
w których istnieje zabudowa mieszkaniowa, ale my mamy juŜ bardzo
zaawansowane opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i chcielibyśmy, Ŝeby te tereny, które będą rozbudowywane teŜ
zostały uwzględnione w projekcie - powiedziała Sławomira Hermann.
Innym istotnym problemem jest to, Ŝe całą trasę na naszym terenie
zaplanowano w nasypie. Nasyp spowoduje zaburzenie stosunków wodnych,
przetnie rowy, zasypie bądź zniszczy sieć drenarską. To jest ogromny problem.
Przewidziano, co prawda rowy opaskowe, ale widzimy tu duŜe
niebezpieczeństwo. Poza tym na naszym terenie są szlaki migracyjne zwierząt, a
uwaŜamy, Ŝe nie przewidziano dla nich wystarczającej ilości przejść –
informowała kierownik Sławomira Hermann.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas zapytał, czy będziemy
sprzedawać drogi gminne pod trasę S-5?
Sławomira Hermann odpowiedziała, Ŝe w momencie wydania decyzji
lokalizacyjnej Generalna Dyrekcja będzie wykupywać działki pod budowę tej
trasy od właścicieli prywatnych, ale odszkodowań za działki gminne i innych
właścicieli publicznych nie przewidziano.
Następnie Tadeusz Wyrwas poprosił o udzielenie informacji
o pracach realizowanych na drogach gminnych. Kierownik Sławomira Hermann
poinformowała, Ŝe w zapytaniach ofertowych ceny znacznie poszły w dół.
Przetarg robimy na utwardzanie i wałowanie dróg oraz utrzymanie w dobrym
stanie w ramach gwarancji przez cały rok. Prace na drogach w duŜej mierze
zaleŜą od pogody. Niektóre częściowo juŜ zostały naprawione, a częściowo
dopiero będą remontowane, jako naprawy gwarancyjne. ZłoŜyliśmy takŜe
zapytanie ofertowe na ubytki w asfaltach. Mamy takŜe nadzieję, Ŝe uda nam się
w tym roku utwardzić kostką lub asfaltem, choć jedną drogę.
Sławomira Hermann powiadomiła takŜe, Ŝe w kwietniu zostanie
zamknięta droga powiatowa w kierunku Piotrkowiczek i Pierwoszowa. Jest to
spowodowane koniecznością wykonania przez firmę SKANSKA przepustu
przez całą jezdnię. Będą to robić w piątek, sobotę i niedzielę, aby
zminimalizować ograniczenia w ruchu. Objazd zostanie wyznaczony obok
Państwa Kowal, a ruch na Piotrkowiczki pójdzie przy poczcie.
Następnie sołtys RogoŜa Stanisław Szczypkowski zapytał, czy planuje się
naprawę ulicy Stawowej w jego miejscowości. Sławomira Hermann wyjaśniła,
Ŝe droga ta będzie remontowana dopiero po zrealizowaniu inwestycji gazowej.
Poinformowała takŜe, Ŝe jest duŜy problem z przełomami po zimie na drogach
powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił z wnioskiem do Starosty o
przyznanie dodatkowych środków na te nieplanowane remonty.
Mieszkańcy pytają o moŜliwość wywozu odpadów na gminne wysypisko
śmieci we własnym zakresie? Sławomira Hermann odpowiedziała, Ŝe jest taka
moŜliwość, a wysypisko jest czynne w godzinach 8.00 do 16.00 oraz w kaŜdą
pierwszą sobotę miesiąca.
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Ad.10
Wobec wyczerpania się porządku obrad oraz braku zapytań Przewodniczący
Tadeusz Wyrwas zakończył sesję Rady Gminy Wisznia Mała o godzinie 12.15.
Podpisał :
Protokołowała:
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