Protokół Nr V/XL/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 04 sierpnia 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 pan Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecnych było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był Pan Mirosław
Moczulski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyli również: Wójt Gminy Stanisław
Moik, Zastępca Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek 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 budżetu gminy na 2010 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Ad.1
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas otworzył obrady sesji rady Gminy,
powiedział, że spotkanie jest pokierowane głównie zmianami, jakie należałoby
nanieść w uchwale budżetowej. Przewodniczący odczytał program sesji
i zapytał zebranych czy są uwagi do wyżej wymienionego programu, uwag nie
wniesiono.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt Stanisław Moik powiedział, że Sesja Rady Gminy jest niezbędna,
ponieważ dzięki zmianom, jakie naniesiono w projekcie uchwały budżetowej,
gmina może nareszcie otrzymać pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego, a dotyczy to inwestycji w sprawie budowy Szkoły
w miejscowości Szewce.
Urząd Marszałkowski po czasie rozpatrzył wniosek, sumę ok. 3 mln. zł
przeznaczy się na niezbędne wydatki. W uchwale budżetowej należało
wprowadzić zapis, który dotyczy promocji projektu Rozbudowy Szkoły
Podstawowej. Jest to kwota 8 tys. zł.
Sesja jest też związana ze sprawami dotyczącymi dróg i ich remontów.
W związku z remontem drogi krajowej mamy możliwość poprawienia stanu
naszych gminnych nawierzchni. Staje się to niepowtarzalną okazją i należy
z niej skorzystać.

Zrodziła się możliwość wybudowania chodnika w Szewcach. Nie jest to droga
należąca do Gminy, ale wszyscy z niej korzystamy. Przy porozumieniu
ze Starostwem Trzebnickim możemy to zadanie wspólnie zrealizować.
Wójt przedstawił także najważniejsze wydarzenia, w których brał udział
od czasu ostatniej sesji Rady Gminy.
● 01 lipca odbyło się spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury, które dotyczyło
naszej Gminnej Biblioteki, która to przystąpiła do programu podnoszącego
standard bibliotek
● 01 lipca Fundacja Edukacji Przedszkolnej przekazała nam informacje
o znalezieniu wychowawcy dla nowego przedszkola w Piotrkowiczkach.
● 04 lipca był dniem przeznaczonym na prace wokół drugiej tury wyborów
prezydenckich
● 05 lipca odbyło się spotkanie dotyczące planów finansowych związanych
z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, obligacjami
● Dyrektor lotniska w Szymanowie przekazał informacje na temat projektu
rozwoju lotniska, dotyczy to min. rozbudowy i unowocześnienia jego
infrastruktury
● 10 lipca na boisku sportowym w Mienicach odbyły się Manewry Strzeleckie
organizowane przez Jednostkę Strzelecka „Strzelec”
●11 lipca w Szewcach miały miejsce rozgrywki o Puchar Wójta, które
połączone były z 50-leciem zespołu sportowego „Błyskawica” z Szewcach.
Puchar zdobył klub sportowy z Kryniczna
● 15 lipca konkurs na dyrektora Szkoły w Strzeszowie wygrała Pani Anna
Białecka.
● 15 lipca miał miejsce protest mieszkańców Kryniczna i Malin w związku
z przebiegiem trasy S-5
Stanisław Moik powiedział także, że podczas urlopu trwającego od 19 lipca
obowiązki jego przejął Jakub Bronowicki, poprosił zastępcę o przybliżenie tego,
co działo się na terenie gminy Wisznia Mała w tym czasie:
● 22 lipca miało miejsce Święto Policji w Trzebnicy
● 25 lipca w Pucharze Lata brały udział drużyny, które podczas eliminacji
drużynowych zakwalifikowały się do finału. Zwycięzcą turnieju został
„Płomień”, drużyna z Wiszni Małej
● 25 lipca w Wysokim Kościele w ramach Festiwalu muzyki kameralnej
zorganizowany został koncert, w którym wysłuchać można było „Pieśń górali
karpackich” w wykonaniu Kapeli Góralskiej
● 31 lipca odbył się Zlot Cyklistów w Ozorowicach
● 27 lipca odebraliśmy od Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzje
o dofinansowanie do wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie
to ok. 150 tys. zł. do zakupu tego ciężkiego wozu bojowego.
► w materiałach przygotowanych na sesję, sołtysi otrzymali informacje i wzory
wniosku dotyczące Funduszu Sołeckiego. Wypełniony wniosek należy złożyć
do końca września bieżącego roku

► należy pamiętać o nadchodzącym spisie rolnym. Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego wystosował list o tym, jakie czynności będą podejmowane
podczas spisu. Stosowane będą aplikacje internetowe, co ma pomóc
w efektywniejszej pracy rachmistrza.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział o pismach, jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy.
● Wojewoda Dolnośląski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, głównie o miejscowości: Szewce,
Rogoż i Ozorowice. Na zapytania te została udzielona odpowiedz.
● Straż Pożarna poprosiła o materiały analityczne na temat Studium Ochrony
Powodziowej
● wpłynęły również dwa pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej
Ad.3
Skarbnik Maria Januszek powiedziała, że należało dostosować budżet poprzez
przesunięcia pomiędzy paragrafami. Mieliśmy możliwość pomniejszenia deficyt
budżetowy o kwotę 26 tys. zł. Jeżeli teraz pozyskamy pieniądze
z dofinansowania będzie można wprowadzać kolejne zmiany. Skarbnik
zawnioskowała o przyjęcie uchwały.
Radny Czesław Pisarek zapytał, dlaczego zmniejszono o kwotę 7.300 tys. zł.
(w projekcie uchwały budżetowej) wartość na zadanie dotyczące boiska
sportowego w Strzeszowie?.
Jakub Bronowicki powiedział, że w związku z remontami prowadzonymi na
trasie S-5, gdzie dochodzi do zniszczenia asfaltu należy w pierwszej kolejności
zająć się remontami dróg. Ponadto należało „znaleźć” pieniądze na dotacje do
remontu drogi Rogoż- Szewce, chodzi tutaj o dotacje w kwocie 80 tys. zł.
Zadanie dotyczące boiska w Strzeszowie zostało zmniejszone kwotowo,
ponieważ czekamy ciągle na rozstrzygnięcie od strony Ministra Sportu. Jak na
razie samą gminę nie stać na taki wydatek możemy jedynie przystąpić
do przetargu i wykonać podbudowę boiska.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budżetu
gminy na rok 2010.Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
nr V/XL/227/10. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad. 4
Protokół Nr V/XXXIX/10 z 30 czerwca 2010 r. został przyjęty bez uwag.
Ad. 5
■ Tadeusz Wyrwas zapytał o to czy naprawa dróg frezem jest opłacalna, zapytał
również jakiego rzędu jest to wydatek (jeżeli chodzi o naprawę w m2)
Jakub Bronowicki powiedział, ze suma zależna jest od ułożenia warstwy.
W miejscach gdzie jest to możliwe nawierzchnia ”zlepiana ” jest emulsją.

■ Na prośbę Zastępcy Wójta organizator Zlotu Cyklistów Feliks Kondracki
opowiedział pokrótce o imprezie. Zlot odbył się 31 lipca, udział w nim wzięło
ponad 70 zawodników z całej Polski. Najmłodszy uczestnik miał 13 lat ale
w wyścigu brał tez udział 70-letni wicemistrz świata Piort Jastrzębski.
Cykliści przybyli min. z Ostrowa, Zakopanego, Zgorzelca, Namysłowa.
Imprezę sponsorował Zygmunt Wojciechowski. Współorganizatorami byli także
Burmistrz Obornik Śląskich jak również Starosta Trzebnicki, nagrody
sponsorowała m.in. Gmina Wisznia Mała poprzez Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji. Imrezą towarzyszącą był festyn rodzinny.
■ Tadeusz Gardyna zapytał, dlaczego kwota dotycząca zadań związanych
z Funduszem Sołeckim pozostała na tej samej wysokości, co w zeszłym roku
pomimo, wzrostu liczby mieszkańców w danej miejscowości?
Zastępca Wójta powiedział, że rzeczywiście pieniądze na Fundusz są
przeliczane zależnie od dochodów na jednego mieszkańca, ale kwota ta jest
przygotowywana na 2 lata wstecz.
■ Tadeusz Iwaszuk poprosił, aby zainterweniować w sprawie wjazdów
i wyjazdów z trasy S-5 na drogi powiatowe.
Jakub Bronowicki powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad już dostała pismo od Gminy Wisznia Mała w tej właśnie sprawie.
Obecnie czekamy na reakcje ze strony Dyrekcji na nasz wniosek.
■ Stanisław Moik przypomniał także zbliżających się dożynkach, które odbędą
się 29 sierpnia w Ligocie Pięknej. Poinformował, że odbyło się już spotkanie
z komitetem organizacyjnym imprezy.
Przed dożynkami odbędzie się sesja Rady Gminy, na której przedłożona
zostanie informacja o wykonaniu budżetu.
Wójt przypomniał również, że wraz z kończącą się kadencją ( tj. 12 listopada)
należy złożyć oświadczenia o stanie majątkowym.
Wobec wyczerpanie się porządku obrad i braku zapytań ze strony
zgromadzonych Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję o godzinie 11.00.
Podpisał:

