Protokół Nr V/XLIV/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 10 listopada 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
obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu
W posiedzeniu uczestniczyli także: wójt gminy Stanisław Moik, zastępca
wójta Jakub Bronowicki, skarbnik gminy Maria Januszek, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann,
sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas przedstawił planowany porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Raport o kondycji oświaty w Gminie Wisznia Mała.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2010.
Uchwała w sprawie ustalenia zadań finansowanych z budżetu Gminy
Wisznia Mała.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Krzyżanowice” na lata 2010-2017.
7. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
we
Wrocławiu
na
uchwałę
nr
V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
we
Wrocławiu
na
uchwałę
nr
V/XXXVII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Rogoż, gmina Wisznia Mała.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

11. Uroczyste zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu porządku obrad.
Ad.2
Wójt Gminy poinformował o wydarzeniach, w których brał udział od czasu
ostatniej sesji;
 Uczestniczyłem pogrzebie długoletniego Przewodniczącego Związku
Kombatantów na naszym terenie pana Jana Latkowskiego
 Otwarcie przedszkola w Piotrkowiczkach, był tam problem z
pozyskaniem nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami
 Dzisiaj jest przetarg na SUW. Jest to bardzo ważne zadanie. Musieliśmy
czekać na środki pomocowe. Nasz pierwszy wniosek został odrzucony z
uzasadnieniem „niezgodny ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego
 Obecnie usilnie pracujemy nad projektem budżetu, do 15 listopada musimy
przekazać go do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Rady Gminy. Już nowa
Rada będzie dyskutowała o tym projekcie na Komisjach. Bardzo dużą jego
część zajmuje oświata (aż 10 mln), a subwencja, jaką otrzymujemy to nieco
ponad 5 mln.
 Jest też problem powiększenia cmentarzy parafialnych, na razie przeznaczamy
środki na wykup gruntu, ale to dopiero początek drogi.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że
Wojewoda Dolnośląski zaskarżył nasze uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Rogożu i
Szewcach.
Do Rady Gminy wpłynęło także pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie zastosowania błędnej klasyfikacji budżetowej w uchwale dotyczącej
zmian w budżecie na 2010 rok. Rada Gminy otrzymała także pisma w
sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez kierowników jednostek
organizacyjnych oraz radnych. Urząd Skarbowy w Trzebnicy ze względu na
trudności kadrowe nie przeprowadził jeszcze analizy złożonych oświadczeń
majątkowych.
Ad.3
Raport o kondycji oświaty w gminie Wisznia Mała przedstawił zastępca wójta
Jakub Bronowicki. Poinformował, że w stosunku do ubiegłego roku wzrosła
liczba dzieci objętych opieką przedszkolną. Punkty przedszkolne korzystają ze
wsparcia z budżetu unijnego, a następnie przechodzą na środki z budżetu
gminy. Niedawno otwarto punkt przedszkolny ”Nowe przedszkole jest fajne”
w Piotrkowiczkach. Mieliśmy problem z pozyskaniem odpowiednio
wykwalifikowanego nauczyciela do tego przedszkola, ale w tej chwili sytuacja
jest już ustabilizowana. Cały czas funkcjonuje przedszkole w Strzeszowie oraz
prywatne przedszkole w Krynicznie. Ponadto nasze dzieci korzystają też

z przedszkoli w Trzebnicy, Obornikach Śląskich i Wrocławiu. Jest to najbardziej
dynamicznie rozwijający się paragraf w środkach budżetowych. Następnie
zastępca wójta szczegółowo omówił osiągnięcia uczniów na podstawie
uzyskanych wyników egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjalnych. Na
pierwszym miejscu plasuje się szkoła podstawowa w Strzeszowie, na drugim jest
szkoła podstawowa w Psarach, następnie Kryniczno, Wisznia Mała, a najsłabiej
wypadła szkoła w Szewcach.
Radny Tadeusz Górka zapytał, jaka jest subwencja Państwa na jednego
ucznia. Zastępca Wójta Jakub Bronowicki stwierdził, że subwencja jest
uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia wykształcenia
nauczyciela, od tego czy uczniowie są dowożeni do szkół czy nie, czy są to
uczniowie niepełnosprawni. Średnio u nas jest to ok. 4,5 tyś zł na ucznia
rocznie.
Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wprowadzenia zmian w planie
budżetu gminy na rok 2010. Zastępca Wójta Jakub Bronowicki poinformował
radnych, że na konto gminy wpłynęły już środki tytułu realizacji zadania pn.
”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolnogimnazjalnego. Z uwagi na to, że nie chcemy za wszelką cenę pozbywać się
mienia komunalnego zmniejszamy dochody gminy z tego tytułu. Natomiast
zwiększamy wydatki na remont mienia komunalnego zwłaszcza na remonty
przeciekających dachów oraz na urządzenie pierwszych cmentarzy
komunalnych. Na ten cel w roku bieżącym przeznaczamy środki finansowe na
zakup gruntów pod cmentarze w Wysokim Kościele i Krynicznie. Mamy daleko
posunięte działania w tym zakresie i nowa Rada będzie miała tu duże pole do
działania. Poza tym w tej uchwale dostosowujemy się do uwag Regionalnej Izby
Obrachunkowej odnośnie poprawek klasyfikacji budżetowej. Zapytań nie
zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budżetu
gminy na rok 2010 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XLIV/246/10. Uchwała stanowi
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Zastępca Wójta Jakub Bronowicki informując, że pojawiły się
problemy z finansowaniem zadania dotyczącego usuwania azbestu na koszt
gminy. Azbest jest zawarty przede wszystkim w pokryciach dachowych. Lepiej
by było, żeby gmina pilnowała co się z tym eternitem dzieje niż, żebyśmy później
musieli zbierać go z pól i dróg.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia zadań
finansowanych
z budżetu Gminy Wisznia Mała i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/V/XLIV/247/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Urząd Marszałkowski zwrócił się o wprowadzenie poprawki do „Planu
odnowy miejscowości Krzyżanowice”. Jest możliwość, że przy nowych
programach Rozwoju Regionalnego nie będzie potrzeby tworzenia już tych
planów. Dzisiejszą uchwałę podejmujemy na prośbę Urzędu Marszałkowskiego
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Krzyżanowice” na lata 2010-2017 i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XLIV/248/10. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.7
Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły podjęcia uchwały w sprawie
odpowiedzi na skargi wniesione przez Wojewodę Dolnośląskiego, a dotyczące
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębach: Szewce i Rogoż. Wójt Stanisław Moik poinformował
radnych, że problem pojawił się w momencie, gdy okazało się, że te tereny które
w Studium objęto odrolnieniem nie mogą zostać odrolnione, gdyż nie mamy na
to zgody Ministra Rolnictwa. Zgody te pozyskała tylko część gruntów. Stąd
rozbieżności pomiędzy Studium a miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
uchwałę nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym, czternastu
członków Rady Gminy głosowało „za” przyjęciem uchwały, która otrzymała nr
V/XLIV/249/10. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.8
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
uchwałę nr V/XXXVII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Rogoż, gmina Wisznia Mała i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym, czternastu
członków Rady Gminy głosowało „za” przyjęciem uchwały, która otrzymała nr

V/XLIV/250/10. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.9
Protokół nr V/XLIII/10 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27
października 2010 roku przyjęto bez uwag.
Ad.10
Tadeusz Gardyna zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość wjazdu na
ośrodek wodny samochodem przez osoby niepełnosprawne. Przewodniczący
Rady Gminy odpowiedział, że aby to było możliwe trzeba zamontować pewne
zabezpieczenia, zwłaszcza, że od miejsca parkingowego do stawu jest ok.15
metrów.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Moik, który powiedział, że
na bazie swoich doświadczeń może stwierdzić, że budżet gminny będzie coraz
trudniejszy nie tylko w związku ze zbyt dużymi obietnicami wyborczymi.
Sprostać tym obietnicom nie jest prosto. Nawet ustawa o finansach
publicznych zakłada, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od bieżących
dochodów. Budżet musi być zrównoważony. Polska ma ogromne zadłużenie,
jeżeli przekroczy ono 55% to wtedy budżety wszystkich gmin będą musiały
być zrównoważone. Mówi się ,że to rolnicy bardzo obciążają budżet, ale
robienie z rolników podopiecznych GOPSów jest niewskazane.. W budżecie
ogromny % zajmuje oświata. Wydajemy na nią prawie 10 mln. Nie ma
związku pomiędzy wynikami nauczania a wynagrodzeniem pobieranym
przez nauczycieli. Wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia awansu
zawodowego. Karta Nauczyciela od początku była przedmiotem krytyki
samorządowców, ale to właśnie na niej opiera się oświata w gminie, powiecie
i województwie. Wydatki na oświatę to wydatki bieżące i one bardzo
ograniczą możliwości inwestowania. Spoglądając wstecz widać jak wiele
udało się zrealizować : boiska, gruntowne remonty w szkołach, ośrodek
zdrowia, kończy się realizacja inwestycji na ulicy Leśnej i Na Kolonii (była to
bardzo trudna budowa na starej infrastrukturze), remonty kilometrów dróg,
budowa kanalizacji i nowych odcinków wodociągów. Bardzo dobrze sołectwa
wykorzystały środki z funduszu sołeckiego. Ta ustawa dała oręż samorządom,
które na dole decydują co trzeba zrealizować.
Ad.11
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia radnym mijającej kadencji
pamiątkowych dyplomów upamiętniających ich pracę w samorządzie na rzecz
Gminy Wisznia Mała w latach 2006 – 2010.

Porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący Rady Gminy zakończył
sesję o godzinie 12.45.
Podpisał :
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wyrwas
Protokołowała:

