Protokół Nr V/XV/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 marca 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 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok.
Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Pierwoszów.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych o istotnych wydarzeniach,
jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji:
 Dnia 03 marca odbyło się spotkanie z prokuratorem Prokuratury Okręgowej
w sprawie podatku od poligonu, który Gmina ściągnęła od Rejonowego
Zarządu Infrastruktury. Jestem pierwszym wójtem w Polsce, któremu udało
się ściągnąć pieniądze od Skarbu Państwa, a dostaliśmy zwrot nie tylko
samego podatku, ale i odsetek. Obecnie Prokuratura Okręgowa prowadzi
postępowanie w sprawie gospodarki finansowej realizowanej przez
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - stąd to spotkanie - powiedział wójt
Stanisław Moik,
 Spotkanie z arch. Joanną Mierzejewską w sprawie złoŜenia odwołania do
Ministra Rolnictwa, który nie wyraził zgody na wyłączenie gruntów z
uŜytkowania rolniczego i przeznaczenia ich na prowadzenie działalności
gospodarczej przez firmę TOYA. Stanowisko Ministerstwa w tej sprawie jest
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niezrozumiałe głównie dlatego, Ŝe przez w/w teren ma przebiegać trasa S-5.
Nie będzie moŜliwości prowadzenia tam efektywnej gospodarki rolnej, a
działalność gospodarcza prowadzona przez firmę TOYA mogłaby wpłynąć na
poprawę kondycji finansowej Gminy.
 W Urzędzie Miasta Wrocławia Zastępca Wójta i kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej spotkali się z
przedstawicielami miasta w sprawie funkcjonowania linii autobusu 908.
Wpływa do nas wiele skarg dotyczących funkcjonowania tej linii. My stoimy
na stanowisku, Ŝe naleŜałoby rozwiązać umowę z tym nierzetelnym
przewoźnikiem. Miasto uparcie się przed tym broni i stara się wymóc na
przewoźniku poprawę jakości usług. Jak na razie ze słabym skutkiem, gdyŜ
cały czas wpływają nowe skargi – powiedział Wójt Stanisław Moik.
 Odbyło się spotkanie sołtysów naszej gminy, na którym był obecny nowy
nadleśniczy z Obornik Śląskich p. Mrugała. Poruszono problem zaśmiecania
lasów, wycinki drzew i wywozu drewna z lasów, a co za tym idzie dewastacji
naszych dróg. Na spotkaniu sołtys z Ligoty Pięknej pani Daniela Ciecierska
zadeklarowała, Ŝe tegoroczne DoŜynki Gminne chętnie zorganizuje Ligota
Piękna.
 08 marca w Zespole Szkół w Krynicznie odbyło się podsumowanie programu
edukacyjnego Szkoła Myśląca o KaŜdym „SMOK”
 17 marca miało miejsce kolejne spotkanie z urbanistką p. arch. Joanną
Mierzejewską w sprawie opracowywanego Studium oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących miejscowości RogoŜ,
Ozorowice i Szewce. Przetarg na realizację tych MPZP wygrała firma z
Obornik Śląskich, która tworząc miejscowe plany musi brać pod uwagę
pewne decyzje juŜ podjęte na poziomie Studium.
 Wójt Gminy jako Przewodniczący Komisji Konkursowej uczestniczy w
postępowaniu mającym na celu wyłonienie w drodze konkursu nowego
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 18 marca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z wiceprezesem WPO
ALBA Zenonem Parosą. Omówiono problemy związane z segregacją śmieci
na naszym terenie.
 19 marca w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych odbyło się spotkanie w
sprawie planowanej modernizacji drogi krajowej nr 5. Postępowanie w
sprawie „5” zostało umorzone z uwagi na brak rozwiązań technicznych ( np.
azyli dla pieszych, korytarzy dla jeŜy i Ŝab). Po poprawkach w projekcie
technicznym postępowanie rozpocznie się ponownie.
 Właściciel gruntów w Wysokim Kościele złoŜył pisemne oświadczenie w
sprawie sprzedaŜy części swoich gruntów z przeznaczeniem na cmentarz.
Rozpoczniemy całą procedurę, która zakończy się uchwałą Rady Gminy w tej
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sprawie. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe Gmina się rozrasta i potrzeby w zakresie
zapewnienia miejsca pochówku teŜ się będą zwiększać – powiedział Wójt
Stanisław Moik.
 Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii o mającym się odbyć po części na
naszym terenie maratonie kolarskim, który odbędzie się 20 kwietnia i trasa
jego przebiegu będzie wiodła od Machnic przez Pierwoszów, aŜ do Malin,
uczestnicy wjadą następnie do gminy Długołęka.
 Na lotnisku w Szymanowie mają się odbyć w dniach 31. 05 – 01.06 2008 r.
zawody sportowe na celność lądowania w skokach spadochronowych, które
będą główną atrakcją ”Pikniku rodzinnego” organizowanego przez
Politechnikę Wrocławską i Aeroklub.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas, który
przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy. Analiza ta ujawniła, Ŝe nadal
utrzymują się nieprawidłowości w zakresie braku określenia przynaleŜności
poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego czy objętego
małŜeńską wspólnością ustawową, pozostawianie niewypełnionych rubryk,
pomijanie informacji dotyczącej przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego
oraz wskazań miejsca połoŜenia nieruchomości, pomijanie dochodów
współmałŜonka czy braku kopii zeznania podatkowego – poinformował Tadeusz
Wyrwas. Zwrócił się teŜ z prośbą do radnych, aby uwagi przedłoŜone przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego uwzględnić w oświadczeniach majątkowych za
rok 2007, które naleŜy złoŜyć do dnia 30 kwietnia br. wg. stanu na dzień 31
grudnia 2007 roku.
Przewodniczący Rady Gminy szczegółowo poinformował o realizacji
programu oświatowego Szkoła Myśląca o KaŜdym tzw.”SMOK”, którego
podsumowanie odbyło się 08 marca br. w Zespole Szkół w Krynicznie.
Ad.3
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, jakim była uchwała w
sprawie zmian w planie budŜetu na rok 2008. Przewodniczący obrad oddał głos
Zastępcy Wójta J. Bronowickiemu, który przedstawił uzasadnienie do w/w
uchwały. Stwierdził, Ŝe :
1.

Minister Finansów poinformował Wójta Gminy o zwiększeniu subwencji
oświatowej w wysokości 326.289 zł z przeznaczeniem na wzrost
wynagrodzeń, poniewaŜ 2008 r. kwota bazowa dla nauczycieli została
ustalona w Karcie Nauczyciela w wysokości 2074,15 zł tj. wyŜej o 10% od
kwoty bazowej z roku ubiegłego.

2.

Wojewoda Dolnośląski poinformował Wójta Gminy o wysokościach
dotacji celowych ujętych w ustawie budŜetowej na 2008 r. Zmniejszeniu o
3.300 zł uległa dotacja w dziale 852 – Pomoc społeczna, na działalność
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dotyczącą doŜywiania dzieci i młodzieŜy, natomiast pismem z dnia 5
marca 2008 r. poinformował o zwiększeniu dotacji w kwocie 4.400 zł w
dziale 852 – pomoc społeczna , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w
wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w
pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2008.
3.

W 2007 roku została przyznana gminie dotacja w wysokości 104.797 zł na
realizację szkolnego programu pn. „Szkoła Myśląca o KaŜdym- SMOK”
na okres od 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r. W 2007 r. wykorzystano środki
w wysokości 83.882 zł natomiast pozostałe 20.915 zł dotyczą 2008 r.
Wykonawcą programu, którego środki pochodzą z Europejskiego
Funduszu Społecznego jest Zespół Szkół w Krynicznie.

4.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu pismem
poinformowała Wójta gminy o zmniejszeniu o 140 zł dotacji przeznaczonej
na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w
gminie.

5.

Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy zwrócił się z wnioskiem o
dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 33.000zł co stanowi 50%
wartości zakupu.

6.

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wprowadza się do WPI
zadanie pn.”Budowa drogi wewnętrznej na działkach…w obrębie
Ozorowic„, która będzie drogą dojazdową do wysypiska w Mienicach. Na
ten cel przeznaczono 40.000 zł.

7.

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wprowadza się do „Inwestycji rocznych” zadanie pn. „Budowa parku
wiejskiego oraz pola biwakowego …w Piotrkowiczkach” przeznaczając
środki finansowe w kwocie 30.000 zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 413.000 zł z przeznaczeniem na:
15000 zł – promocja gminy,
160.000 zł zakup energii oraz remont i konserwacja oświetlenia drogowego na
terenie gminy,
45.000 zł- remont instalacji elektrycznej oraz remont kuchni w świetlicy
wiejskiej w Szymanowie,
116.000 zł – wykonanie wentylacji i ogrzewania gazowego w świetlicy w
Szymonowie,
17.000 zł – zakup wiat przystankowych dla m. Ligota Piękna i Szewce,
60000 zł – opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej dla
wodociągu grupowego Wisznia Mała.
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Na finansowanie zadań wymienionych od pozycji5 do 7 przeznacza się
środki finansowe z nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych w kwocie 516.000 Zł
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie
budŜetu gminy na 2008 rok i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta czternastoma głosami „za”, jedna osoba wstrzymała się od
głosu. Uchwała została przyjęta i otrzymała nr V/XV/90/08. Stanowi ona
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad stanowił dyskusję nad przedstawionym
sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Zastępcę Wójta
Jakuba Bronowickiego proponując przedstawienie tych zadań, które
zaplanowano do realizacji w 2007 roku, ale nie udało się ich wykonać.
Zastępca Wójta stwierdził, Ŝe są to zadania związane głównie z realizacją
budowy szkoły w Szewcach, gdyŜ wykonanie poszczególnych etapów inwestycji
przebiegało z opóźnieniem w związku z tym nie moŜna było wykorzystać pełnej
puli środków przeznaczonych na wykonanie tego zadania w ubiegłym roku.
Obecnie prace są na tyle zaawansowane, Ŝe wykonawca obiecuje oddanie
budynku w terminie.
Inne inwestycje nie do końca zrealizowane dotyczą w głównej mierze tych
zadań, które wymagają wielu uzgodnień, pozwoleń wodnoprawnych czy
pozwoleń na budowę, a których nie moŜna było pozyskać w ubiegłym roku.
Nie udało się dokończyć chodnika w Psarach. ChociaŜ wyremontowaliśmy
wiele dróg gruntowych i wzmocnionych podbudową tłuczniową.
WaŜnym problemem do rozwiązania jest sprawa remontu dróg w Ligocie
Pięknej. Wiemy, Ŝe mieszkańcy z niecierpliwością oczekują poprawy sytuacji
technicznej na tych drogach. W tym roku ma zostać opracowany projekt i
wyłoniony wykonawca I etapu tej inwestycji tj. ulicy Na Kolonii i Leśnej i mamy
nadzieję, Ŝe do końca I kwartału 2009 roku uda się ten etap zrealizować –
powiedział J. Bronowicki.
Następnie głos zabrał Wójt Stanisław Moik, który stwierdził, Ŝe w
przedłoŜonym Sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok jest kilka
zapisów, które nie prędko pojawią się ponownie. Chodzi tu przede wszystkim o
kwotę 625 tyś. zł, którą wpłaciliśmy do budŜetu państwa w związku z tym, Ŝe
uzyskaliśmy ponadplanowe dochody związane z odzyskaniem pieniędzy od
poligonu.
Drugą wysoką kwotą, jaka pojawia się w tym sprawozdaniu jest 1mln 200
tyś zł. Suma ta na skutek błędnej interpretacji prawa przez notariusza została
nienaleŜnie pobrana i przekazana na konto Urzędu Gminy w formie podatku od
osób prawnych. W Sprawozdaniu ujęto zwrot tej kwoty do Urzędu Skarbowego.
Zwracam teŜ uwagę na duŜe wpływy z opłat pobieranych przez notariuszy
od czynności cywilno-prawnych i zmianę w strukturze wpływów z podatków:
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rolnego – 600 tyś zł oraz od nieruchomości ok. 5 mln – powiedział Stanisław
Moik.
Następnie głos zabrał radny Tadeusz Iwaszuk pytając skąd duŜe zmiany w
zaległościach od osób prawnych w porównaniu z innymi latami i duŜo mniejsze
wpływy z opłaty skarbowej?
Jest to wynik poprawy sytuacji gospodarczej, a poza tym Urząd Skarbowy jest
bardziej skuteczny pod względem ściągalności zaległości. Mniejsze wpływy z
opłaty skarbowej wynikają ze zmiany ustawy o opłacie skarbowej, która w wielu
przypadkach zniosła obowiązek jej uiszczania.
Radny Kamil Ziętek zapytał, czy będzie prowadzona akcja
informacyjna propagująca dokonywanie meldunku w naszej gminie?
W odpowiedzi Zastępca Wójta Gminy stwierdził, Ŝe nie jesteśmy w stanie
wyegzekwować obowiązku zameldowania na naszym terenie. Jednak tam gdzie
jest taka moŜliwość, podczas bezpośrednich spotkań informujemy jak duŜe to ma
znaczenie.
„Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007” rok stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Następnie Przewodniczący Tadeusz Wyrwas ogłosił 15–sto minutową
przerwę.
Ad.5
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie ustalenia
nazwy ulicy we wsi Pierwoszów. Zastępca Wójta Gminy poinformował, Ŝe
uchwała dotyczy pierwszej w lewo ulicy przy wjeździe do Pierwoszowa. Nazwę
„Spacerowa” uzgodniono z sołtysem. Na razie przy tej ulicy jest niewiele
domów, ale poniewaŜ Pierwoszów to miejscowość rozwijająca się warto juŜ
nadać nazwę dla niej nazwę. Zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy
we wsi Pierwoszów i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Otrzymała nr V/XV/91/08 i stanowi załącznik nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. Protokół nr/XIV/08
z dnia 28 lutego 2008 roku został przyjęty.
Ad.7
Sołtys Pierwoszowa Tadeusz Gardyna zapytał, czy awarię oświetlenia
moŜna zgłaszać bezpośrednio u wykonawcy likwidacji uszkodzenia? Nie. Awarię
oświetlenia naleŜy zgłaszać w gminie i dopiero Urząd zleca usunięcie awarii –
powiedział J. Bronowicki.
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Sołtys Ozorowic Stanisław Błaszczyk poinformował o potrzebie
naprawienia nawierzchni drogi prowadzącej do boiska sportowego w
Ozorowicach.
W odpowiedzi Zastępca wójta stwierdził, Ŝe na w/w drogę przyjedzie
pracownik Urzędu Gminy p. Tadeusz Florek i określi zakres robót, który trzeba
wykonać celem poprawienia jej stanu technicznego.
Jakub Bronowicki poinformował takŜe, Ŝe na terenie naszej gminy pojawi
się delegacja radnych powiatowych, która zapozna się ze stanem dróg
powiatowych na naszym terenie, gdyŜ będą dzielone środki finansowe na
poprawę ich jakości.
Ad. 8
Wniosków i oświadczeń nie złoŜono.
Ad. 9
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony
radnych i sołtysów Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas o godzinie
11.55 zakończył obrady wypowiadając słowa ”zamykam sesję Rady Gminy
Wisznia Mała”.
Podpisał :
Protokołowała :
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