Protokół Nr V/XIV/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 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, Zastępca Wójta
Jakub Bronowicki, Skarbnik Gminy Maria Januszek, radny Rady Powiatu Trzebnickiego p.
Zygmunt Wojciechowski oraz sołtysi wg. listy obecności.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali obecni byli
wszyscy członkowie Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych o istotnych wydarzeniach, jakie miały
miejsce od czasu ostatniej sesji:


Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie powołania komisji
konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na wyłonienie nowego dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przejściem na emeryturę pana Romana Głuszka.



W Urzędzie Gminy miało miejsce spotkanie osób zainteresowanych projektem
technicznym planowanej modernizacji drogi powiatowej Psary –Szymanów.



Spotkanie z firmą ELEKTRIM - wykonawcą zadania dotyczącego infrastruktury
technicznej na „Osiedlu Malinowym”. Firma ta poszukuje terenów pod bazę dla swojego

przedsiębiorstwa. Zasugerowaliśmy im rozmowy z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego,
który w Psarach dysponuje odpowiednimi gruntami na takie cele.


W sprawie budowy Kaplicy w Szymanowie Wójt Gminy spotkał się z Przewodniczącym
Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy p. Józefem Janikiem. Omówiliśmy sprawy
formalno – prawne dotyczące tej budowy.



W tym tygodniu palił się zabytkowy pałac w Strzeszowie. Takie kataklizmy mają czasami
miejsce w naszej gminie i za kaŜdym razem staramy się wspomóc pogorzelców



Spotkanie z nowym nadleśniczym z rejonu Oborniki Śląskie p. Mrugałą, którego
zaprosiłem na najbliŜsze spotkanie sołtysów.



Otrzymałem negatywną decyzję Ministra Rolnictwa w sprawie wyłączenia gruntów
popoligonowych o powierzchni ok. 10 ha z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą oraz częściowo budownictwo mieszkaniowe. Będziemy
odwoływać się od tej decyzji.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, Ŝe Dyrektor Urzędu

Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wystosował pismo dotyczące przeprowadzonej w
listopadzie i grudniu ubiegłego roku kontroli gospodarki finansowej gminy i wniosków
pokontrolnych do realizacji.
Ad. 3
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały budŜetowej na rok 2008.
Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do radnych o rozwagę i przyjęcie na dzisiejszej sesji
uchwały budŜetowej.
Następnie głos zabrał radny Kamil Ziętek stwierdzając, Ŝe kaŜda forma dyskusji i ta
formalna i nieformalna jest potrzebna i poŜyteczna. Podstawowym argumentem
przemawiającym za przyjęciem budŜetu w takiej formie jest moŜliwość pozyskania środków
finansowych z Unii. Miejmy nadzieję, Ŝe rzeczywiście uda nam się zrealizować te plany. Choć
osobiście uwaŜam, Ŝe kontrowersyjna sprawa budowy hali jest mniej istotna niŜ inne zadania
realizowane przez gminę – powiedział Kamil Ziętek. Wydaje mi się, Ŝe szczególnie powinna
nas zajmować sprawa budowy kanalizacji, wodociągowania wsi, modernizacji Ośrodka
Zdrowia w Wiszni Małej. Powoli kończymy rozbudowę Zespołu Szkół w Szewcach, ale
pamiętajmy, Ŝe w szkolnictwie potrzeb jest bardzo duŜo i inne inwestycje w oświacie teŜ będą
wymagały duŜych nakładów.

W poniedziałek uczestniczyłem w spotkaniu Rady Sołeckiej Szymanowa, podczas którego
rozmawialiśmy między innymi o potrzebie budowy przedszkola dla południowej części gminy.
Faktem jest, Ŝe w tym rejonie powstało wiele nowych domów i wiele rodzin przeprowadziło
się do naszej gminy. Dobrze byłoby by aby, te osoby takŜe zameldowały się u nas. Jednak
zawsze argumentem na ”nie” jest brak moŜliwości umieszczenia dziecka w przedszkolu w
naszym rejonie i wysokie stawki opłat w przypadku umieszczenia dziecka we wrocławskiej
placówce, jeŜeli dziecko ma meldunek w innej niŜ wrocławska gminie – powiedział radny
Kamil Ziętek.
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Kierownik Sławomiry Hermann oraz pilną potrzebę
rozpoczęcia procedur związanych z pozyskaniem środków unijnych występuję z wnioskiem o
przyjęcie uchwały budŜetowej w takiej formie jak została zapisana w projekcie- zaproponował
radny Kamil Ziętek.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy dziękując radnemu Kamilowi Ziętek za zabranie głosu.
Mamy wiele rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Te, na które pozyskamy środki będziemy
realizować, z realizacją innych trzeba będzie się wstrzymać, ale niezaleŜnie od tego czy
pozyskamy środki unijne czy nie - nie moŜemy zrezygnować z takich inwestycji jak:
rozbudowa szkoły w Szewcach, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej oraz stacji
uzdatniania wody. Musimy te obiekty dostosować do standardów europejskich. To wielka
szansa dla gminy na przyszłość, a Wrocław moŜe i chce nas w tym wspomóc - powiedział
Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały
w sprawie budŜetu gminy na 2008 rok. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 10 osób,
”wstrzymało się „ 5 osób, Ŝaden z radnych nie głosował „przeciw”. Uchwała została przyjęta
i otrzymała nr V/XIV/89/08. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.4
Protokół Nr V/XIII/08 z dnia 20 lutego 2008 roku został przyjęty bez uwag.
Ad.5
Sołtys Stanisław Szczypkowski zapytał o realizację zadania dotyczącego budowy drogi
powiatowej Kryniczno-RogoŜ-Szewce. W odpowiedzi radny Rady Powiatu Trzebnickiego
Zygmunt Wojciechowski powiedział, Ŝe na zadanie to w bieŜącym roku przeznaczono kwotę
2,5 mln zł. W WPI na lata 2008 – 2009 zapisano takŜe realizację przebudowy innych dróg na
terenie gminy Wisznia Mała: w Psarach, Malinie, Krynicznie, Strzeszowie, KrzyŜanowicach i
Szewcach.

Ad.6
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych i sołtysów
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję o godzinie 10.35 wypowiadając słowa
„ zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
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