Protokół Nr V/XIII/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 20 lutego 2008 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.
W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyli: Wójt Gminy Stanisław Moik,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego Andrzej Brewka, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Gminy Maria Januszek, kierownik
referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira
Hermann, sołtysi wg. listy obecności oraz mieszkańcy Psar i KrzyŜanowic.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na
sali obecnych było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był pan
Czesław Pisarek. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas zapytał czy są uwagi do zaproponowanego
porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie budŜetu gminy na 2008 rok.
4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych
form wychowania przedszkolnego działającego na terenie gminy
Wisznia Mała.
5. Uchwała w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez uczniów za
posiłki w stołówkach szkolnych.
6. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w
Wiszni Małej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy, który
poinformował o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce od czasu
ostatniej sesji:
 31 stycznia odbyło się spotkanie z prezesem firmy NOVBUD w sprawie
budowy szkoły w Szewcach. Aktualnie rozbudowa ta nabrała duŜego
tempa. Z powodu ferii w szkole nie ma dzieci i dzięki temu istnieje
moŜliwość przebudowy starej części szkoły, która wymaga
dostosowania do aktualnych wymogów np. pod względem dostępności
dla osób niepełnosprawnych. Na budowie pracuje wielu robotników i
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widać znaczne postępy. To pozwala mieć nadzieję na terminowe
ukończenie prac.
 Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ozorowic nt. realizacji
potrzeb społecznych mieszkańców tej wsi,
 Odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EKO-Bau, którzy
zainteresowani są wielkimi terenami połoŜonymi w obrębie
Strzeszowa, ale gmina nie przewiduje przeznaczenia terenów tam
połoŜonych pod inwestycje. Są to grunty w otwartej przestrzeni
produkcyjnej nie przeznaczone pod budowę osiedla mieszkaniowego
 Odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy„VRATISLAWIA
RESIDENCE” w sprawie budowy tzw. osiedla malinowego”, które ma
stanąć na powierzchni ok. 170 ha. W trakcie spotkania omawiano
sprawy związane z budową ciągów komunikacyjnych pomiędzy
KrzyŜanowicami a Malinem, budowy kanału kanalizacji ciśnieniowej,
który będzie odprowadzał ścieki z tego osiedla do Wrocławia do ulicy
Sułowskiej. Jest to bardzo powaŜne zadanie: kanał ten przekroczy
dwukrotnie rzekę i drogę krajową nr 5. To wymaga wielu uzgodnień i
duŜego wysiłku projektowego i finansowego.
 w miejscowości Strzeszów odbyło się spotkanie sołtysa, radnych oraz
przedstawicieli rady sołeckiej i koła gospodyń wiejskich w sprawie
róŜnych inicjatyw dotyczących Strzeszowa
 w szkole w Krynicznie zorganizowano gminny przegląd piosenki
dziecięcej
 odbyło się spotkanie z inwestorem posiadającym ok. 80 ha w
KrzyŜanowicach. Tereny te zapisano w planie zagospodarowania
przestrzennego na działalność gospodarczą. Teren połoŜony jest w
widłach wielu dróg i jest to połoŜenie korzystne do usytuowania tam
parku technologicznego. Właściciel takŜe pozytywnie ustosunkował się
do tego projektu.
 Zwołano posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, ale z powodów
formalnych posiedzenie nie odbyło się
 Odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Szymanów, podczas którego
omawiano podstawowe sprawy tej miejscowości tj. przekazania
świetlicy pod zarząd OKSiR, ogrzewania świetlicy wiejskiej, budowy
kaplicy, budowy ulicy Lotniczej, która w chwili obecnej jest na etapie
projektu technicznego. Jest to zadanie Starostwa trzebnickiego, ale
jako gmina jesteśmy w stanie partycypować w kosztach budowy tej
drogi. Omawiano teŜ problem budowy hali sportowej w Psarach.
 Komenda Powiatowa Policji z Trzebnicy zwróciła się
dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu.
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 13 lutego br. odbyło się spotkanie z nowym prezesem MPWiK we
Wrocławiu. Pan Prezes wraz z członkami zarządu Przedsiębiorstwa
odwiedził naszą gminę. Tę dobrą passę w naszych stosunkach naleŜy
wykorzystać celem skanalizowania całego południa naszej gminy.
Nasze projekty kanalizacji są kompatybilne z projektami
wrocławskimi. Jest bardzo dobra atmosfera wokół wspólnych zadań.
 Odbyło się Kolegium Wójtów i Burmistrzów Powiatu Trzebnickiego,
na którym obecny był równieŜ Wicewojewoda wrocławski p. Zdzisław
Średniawski. Wójt Gminy Wisznia Mała poruszył problem
bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5 oraz stagnację w realizacji
programu „ODRA 2006”. Co prawda gdzie niegdzie buduje się
zbiorniki retencyjne, które maja przyjąć nadmiar wód, ale tu na
naszym terenie nie ma Ŝadnych zabezpieczeń, teraz powódź
przyniosłaby znacznie więcej szkód. Instytucje odpowiadające za
zabezpieczenia przeciwpowodziowe nie posiadają ani koncepcji ani
środków finansowych Ŝeby te zabezpieczenia realizować. Mamy
problemy z uzgodnieniem gdzie ma być nowy wał przeciwpowodziowy.
Za nim nie będzie moŜna realizować juŜ Ŝadnych inwestycji. Będziemy
musieli się liczyć z problemem roszczeń za grunty połoŜone za granicą
wału.
 Spotkanie z przedstawicielem renomowanej kancelarii prawniczej w
sprawach zabezpieczeń prawnych przed ewentualnymi roszczeniami
właścicieli duŜych obszarów przeznaczonych pod budownictwo
osiedlowe, a dotyczącymi rozbudowy infrastruktury technicznej.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, Ŝe w
ostatnim czasie zajmował się głównie problemami dotyczącymi poprawy
stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych oraz sprawą budowy hali
sportowej w Psarach.
Ad. 3
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas przystąpił do kolejnego punktu
porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2008 rok.
Stwierdził, Ŝe zapis „budowa sali sportowej ze świetlicą w Psarach„ jest
bardzo dobrym zapisem satysfakcjonującym wszystkich zainteresowanych.
Radny Tadeusz Iwaszuk przypomniał, Ŝe problem budowy tej hali pojawia
się juŜ od kilku lat. Naturalnym jest, Ŝe rozwój gminy jest szybszy od tej
strony, która graniczy z Wrocławiem i dlatego proponuje się budowę hali
sportowej w tym miejscu. Oczywiście jako radny reprezentujący
Piotrkowiczki i Mienice chciałbym, aby taki obiekt powstał kiedyś i w tej
części gminy. Zdaję sobie jednak sprawę, Ŝe musimy wybierać, a w obecnym
momencie Psary najbardziej potrzebują takiej inwestycji- powiedział radny
Tadeusz Iwaszuk.
Henryk Idaczyk – w tej chwili spór toczy się o nazwę tej inwestycji.
Proponowano wykreślenie z WPI zadania hala sportowa a wprowadzenie
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zapisu ”sala gimnastyczna ze świetlicą wiejską”, ale w takim wypadku
trudno będzie pozyskać środki finansowe.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy apelując do radnych o pełną
odpowiedzialność za potrzeby społeczne i uchwalenie budŜetu, gdyŜ jego
brak blokuje starania o uzyskanie środków unijnych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
Sławomira Hermann takŜe apeluje o uchwalenie budŜetu, gdyŜ juŜ rozpoczął
się nabór wniosków na tzw. „małą odnowę wsi”. Wniosek o dofinansowanie
budowy placu zabaw w Ligocie Pięknej musimy złoŜyć do 11 kwietnia.
Wniosek jest mały, ale na nim przygotujemy się do duŜo powaŜniejszych
zadań. W tym roku trzeba się liczyć z tym, Ŝe będzie potrzeba częstszego
zwoływania posiedzeń Rady Gminy i niejednokrotnie modyfikowania nazw
zadań oraz budŜetu gminy, tak aby wpasować się w wyznaczone ramy
programu. Podkreślam, Ŝe stajemy do konkursu o środki unijne. Będziemy
punktowani za wszystko, co dołączymy do wniosku. Dopiero wtedy, gdy
przedłoŜymy pełen wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami mamy
szansę na pozyskanie środków.
Wyjaśniam- powiedziała Sławomira Hermann, Ŝe na halę sportową moŜemy
pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego z tzw.
programu SPORT. Rząd przed EURO kładzie nacisk na rozwój sportu na
terenie gmin, budowę hal i pełnowymiarowych boisk sportowych. Gmina
Wisznia Mała w południowej swojej części angaŜuje spore środki finansowe
potrzebne na budowę kanalizacji, wodociągowanie, a na halę sportową
dobrze byłoby pozyskać pieniądze z zewnątrz. Tak jak wcześniej
informowałam na działce w Psarach zmieści się hala o wymaganych
parametrach, droga przeciwpoŜarowa oraz nieduŜy parking – powiedziała
Sławomira Hermann. JeŜeli zadanie to nazwalibyśmy sala gimnastyczna to
musielibyśmy starać się o fundusze z programu „Edukacja”, ale w tym
programie będzie prowadzony tylko 1 nabór i tu będzie duŜo trudniej
pozyskać środki finansowe.
Radna Anna Gontarz stwierdziła, Ŝe gdybyśmy nie skorzystali z unijnych
pieniędzy to byłoby bardzo niedobrze, gdyŜ hala ta będzie słuŜyła wszystkim
mieszkańcom gminy a nie tylko Psarom.
Następnie głos zabrał Tadeusz Górka – przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej Rady Gminy. Stwierdził, Ŝe nie naleŜy decyzji o budowie
takiego obiektu podejmować zbyt pochopnie, bo odpowiadamy za
bezpieczeństwo ludzi, którzy będą w tej hali przebywać. Działka w Psarach,
na której hala miałaby stanąć obejmuje 58 arów. Ma się na niej zmieścić
hala pełnowymiarowa, droga przeciwpoŜarowa, mały parking. Wiadomo, Ŝe
gdy będą się tam odbywały zawody nie obędzie się bez zastawiania drogi. W
razie poŜaru w jaki sposób dojadą tam wozy straŜackie i karetki pogotowia?
Musimy to wziąć pod uwagę. Poza tym czy obiekt wybudowany w tym
miejscu moŜe być „wizytówką gminy”? Nawet, jeŜeli uchwalimy to zadanie w
formie „budowa hali sportowej w Psarach” to nikt nam dzisiaj nie
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zagwarantuje, Ŝe pozyskamy na to środki unijne. Jestem zdania, Ŝe taką halę
naleŜy wybudować tam, gdzie jest odpowiednio duŜo przestrzeni tak, aby
moŜna było ten obiekt dobrze wyeksponować. UwaŜam, Ŝe lokalizacja hali
sportowej w Ligocie Pięknej, gdzie gmina posiada duŜą działkę widoczną dla
przejeŜdŜających z drogi krajowej byłaby o wiele lepszą lokalizacją powiedział przewodniczący Komisji Inwestycyjnej Rady Gminy.
Sławomira Hermann stwierdziła, Ŝe nigdy nie mamy gwarancji, Ŝe
dostaniemy środki unijne. Na niektóre zadania mamy większe szanse na inne
mniejsze. Hala i droga przeciwpoŜarowa na działce się zmieszczą.
Tadeusz Górka – proponuje, Ŝeby wskazać działkę o powierzchni 1,5 ha to
nie będzie problemu z podjęciem decyzji o realizacji tej budowy w Psarach.
Nie jestem przeciwny budowie tej hali w miejscowości Psary, ale budowie
realizowanej na tak małej działce. Znajdźmy inną lokalizację.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas oddał głos mieszkańcowi wsi
KrzyŜanowice, będącemu jednocześnie przewodniczącym Rady Sołeckiej tej
miejscowości panu Bogusławowi Stec, który zaapelował do radnych, aby
podejmując decyzję nie zapominali kogo reprezentują. JeŜeli gmina posiada
teren, na którym moŜna wybudować pełnowymiarową halę sportową i
pozyskać na tę budowę środki z zewnątrz – to budujmy! Spróbujmy zrobić coś
dla naszych mieszkańców, nie blokujmy sami siebie! Większość mieszkańców
juŜ od dawna oczekuje pozytywnej decyzji w tej sprawie. Na razie nie mamy
innej opcji, innych terenów, na których moglibyśmy inwestować a
uchwalenie budŜetu to priorytet dla gminy – powiedział Bogusław Stec.
Radny Tadeusz Górka stwierdził: nie jesteśmy temu przeciwni, ale są inne
lepsze lokalizacje.
Andrzej Brewka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zaapelował do
radnych o podjęcie uchwały budŜetowej. Gminie jest ona bardzo potrzebna.
W tej części gminy innych terenów na taką inwestycję nie ma, trzeba by je
dopiero wykupić, a to by były i dodatkowe koszty i czas. Proszę wziąć pod
uwagę, Ŝe ani Psary ani KrzyŜanowice nie mają zaplecza sportowego, jest
tam szkoła podstawowa i hala byłaby dobrze wykorzystana.
Tadeusz Dereń wnioskuje o 15 –sto minutową przerwę.
Po przerwie głos zabrała Sławomira Hermann zobowiązując się do
przygotowania Studium Wykonalności. Studium takie składa się z trzech
części – informuje kierownik Sławomira Hermann – diagnozy (określenie
stanu faktycznego), słabych i mocnych stron zadania oraz wniosków.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy proponując
wprowadzenie do uchwały budŜetowej zapisu: budowa hali sportowej na
terenie gminy Wisznia Mała. Przystąpiono do głosowania: 7 głosów oddano
„za” takim zapisem i 7 głosów „przeciw”. Głosowanie nie przyniosło
rozstrzygnięcia.
Wójt Gminy Stanisław Moik stwierdził, Ŝe zapis jest zbyt ogólny. Musimy
wiedzieć, dla której miejscowości przygotować Studium Wykonalności, bo to
wiąŜe się z kosztami i czasem realizacji. Przygotowanie takiego Studium trwa
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ok. 2 miesięcy. Mówmy o konkretnych lokalizacjach – powiedział Stanisław
Moik wójt Gminy.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos radnemu
Tadeuszowi Iwaszukowi, który zgłosił wniosek o głosowanie uchwały
budŜetowej w obecnym kształcie tj. budowa hali sportowej w Psarach.
Przewodniczący obrad zapytał kto jest za przyjęciem uchwały buŜetowej? W
głosowaniu oddano następującą ilość głosów:
6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymał się” oraz 7 głosów „przeciw”. Uchwała
budŜetowa nie została przyjęta.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas poprosił o zreferowanie
projektu uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych
form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Wiszni Mała
Zastępcę Wójta Gminy p. Jakuba Bronowickiego. Ten projekt uchwały dotyczy
dotacji dla zespołów wychowania przedszkolnego, punków przedszkolnych,
które otrzymują dotację z budŜetu gminy wysokości 40% wydatków bieŜących,
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Wisznia Mała. Udzielenie tej dotacji odbywa się pod warunkiem, Ŝe
osoba lub organ prowadzący niepubliczne wychowanie przedszkolne złoŜy
odpowiedni wniosek. Dotacja obliczana jest w oparciu o informację o aktualnej
liczbie dzieci składanej przez podmiot dotowany do 5 dnia kaŜdego miesiąca i
przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieŜących związanych z działalnością
dydaktyczną i wychowawczą. Obecnie zwróciło się do nas niepubliczne
przedszkole funkcjonujące w Szewcach do tej pory finansowane przez fundację
Kalos Kai Aghatos.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na
terenie gminy Wisznia Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XIII/86/08. Stanowi ona
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie wysokości
opłat ponoszonych przez uczniów za posiłki w stołówkach szkolnych. Uchwała ta
była podejmowana na poprzedniej sesji, ale ze względu na to, Ŝe jest prawem
miejscowym podlega publikacji i w tym zakresie wprowadzamy korektę
dotyczącą ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wysokości opłat
ponoszonych przez uczniów za posiłki w stołówkach szkolnych - i zapytał, kto
jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Otrzymała
nr V/XIII/87/08 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Zastępcy Wójta Gminy, który
poinformował, Ŝe kolejna uchwała dotyczy powołania Rady Społecznej Ośrodka
6

Zdrowia w Wiszni Małej. Uczestnictwo w tej Radzie jest społeczne i nie podlega
wynagrodzeniu.
Wojewoda Dolnośląski desygnował do pracy w Radzie Społecznej
Ośrodka Zdrowia Wisznia Mała pana Włodzimierza Chlebosza, w jej skład
wchodzi takŜe Wójt Gminy – Stanisław Moik. Następnie głos zabrał
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas, który do pracy w Radzie
zaproponował Zastępcę Wójta Jakuba Bronowickiego oraz swoją własną osobę.
Radny Kamil Ziętek równieŜ zgłosił swoją kandydaturę. Lista kandydatów
została zamknięta.
Przystąpiono do głosowania – skład Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia został
przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej. Tadeusz Wyrwas zapytał, kto jest
za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XIII/88/08. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Protokół Nr V/XII/08 z dnia 20 stycznia 2008 r. został przyjęty bez uwag.
Ad.8
Głos zabrał Stanisław Moik Wójt Gminy wyraŜając niepokój i
ubolewanie z powodu niemoŜności uchwalenia budŜetu na dzisiejszej sesji. Z
sali padło pytanie, kto utrzyma tę halę w Psarach? – powiedział Wójt Gminy –
niestety wszystkie inwestycje z zakresu infrastruktury są nieopłacalne, ale te
koszty trzeba ponosić. Koszt utrzymania zdrowego społeczeństwa jest niŜszy, a
sport to zdrowie i w to warto inwestować. Apeluję do radnych, aby zjednoczyli
się w swoich decyzjach, tak abyśmy mogli aplikować o środki unijne.
Radny Henryk Idaczyk przypomniał, Ŝe działka w Psarach juŜ w 1996
roku była zarezerwowana pod budowę takiego obiektu. Nikt z nas nie ma nic
przeciwko przeznaczeniu działki w Ligocie do Studium Zagospodarowania
Przestrzennego na cele sportowo-rekreacyjne, ale niech to będzie realizowane w
przyszłych budŜetach.
Ad.9
Wobec wyczerpanie się porządku obrad i braku zapytań ze strony
zgromadzonych Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję o godzinie 12.25.
Podpisał :
Protokołowała :
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