Protokół Nr V/XVII/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 04 czerwca 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, radny Rady Powiatu Trzebnickiego pan
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 przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Pierwoszów.
4. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kryniczno.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Stowarzyszenia
”Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich”.
6. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznia Mała.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Radni bez uwag przyjęli proponowany porządek obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych o istotnych wydarzeniach,
w których brał udział w okresie między sesjami:


24 kwietnia br. odbiorem chodnika przy drodze powiatowej w
Psarach zakończono I etap realizacji tego zadania,



25 kwietnia zebranie Powiatowej Rady Zatrudnienia,



26 kwietnia br. spotkanie z przedstawicielami Vratislavii Residence
w sprawie koncepcji przebiegu dróg na projektowanym osiedlu
mieszkaniowym w Malinie,



29 kwietnia spotkanie z Proboszczem parafii w Wysokim Kościele
ks. Tadeuszem Skwarczkiem w związku z problemami dot.
cmentarza. Zleciliśmy geodezyjne wydzielenie części działki
przeznaczonej pod cmentarz.



03 maja uroczystości religijno-patrityczne w Piotrkowiczkach



06 maja inwestorzy z Warszawy - zainteresowani duŜymi terenami
po poligonowymi,



07 maja uroczyste otwarcie domu klubowego – pola golfowe w
TOYA w Krynicznie,



09 maja spotkanie z przedstawicielami Vratislavii Residence, firmy
Elektrotim, pracowni projektowej PLAN w sprawie koncepcji
budowy osiedla w Malinie,



15 maja spotkanie Lokalnej Grupy Działania Wiszni Małej w
sprawie Strategii Rozwoju Wzgórz Trzebnickich,
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16 maja konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju
Lokalnego Gminy,



20

maja

spotkanie

z

przedstawicielami

Agencji

Rozwoju

Aglomeracji Wrocławskiej dot. ewentualnego podniesienia kapitału
członkowskiego, ale nie zgodziliśmy się, bo nie posiadamy funduszy,


procesje BoŜego Ciała, w tym roku w RogoŜu i KrzyŜanowicach,



spotkanie w sprawie wykrytych niewybuchów i niewypałów
odnalezionych podczas prac przygotowawczych do budowy osiedla
mieszkaniowego w Malinie, gdyŜ to potencjalne zagroŜenie
powinno być jak najszybciej zneutralizowane,



spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego TROP



spotkanie z prezesem Aeroklubu Wrocławskiego p. Słowińskim



festyny rodzinne w Malinie i na lotnisku w Szymanowie

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował,
Ŝe 16 maja odbyło się posiedzenie wspólne wszystkich komisji Rady Gminy, a po
posiedzeniu radni i sołtysi wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Strategii
Rozwoju Lokalnego Gminy. Tadeusz Wyrwas poinformował zgromadzonych, Ŝe
na dzień 25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy planowane jest
seminarium, dotyczące szans i korzyści z rozwoju edukacji na polskiej wsi oraz
roli samorządu lokalnego w likwidacji barier edukacyjnych, na które zaprasza
się wszystkich zainteresowanych tą problematyką ( szczególnie radnych).
Ad.3
Przewodniczący oddał głos Zastępcy Wójta J. Bronowickiemu, który
poinformował, Ŝe w załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
połoŜonego w obrębie Pierwoszów wkradł się błąd polegający na zarysowaniu
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części lasu do terenu objętego planem. Celem poprawy tego załącznika prosimy
o ponowne podjęcie uchwały.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
połoŜonego w obrębie Pierwoszów i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr/XVII/98/08. Stanowi ona
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Wójta Jakuba Bronowickiego, który uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w
sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Kryniczno.
Podczas podejmowania poprzedniej uchwały o nadaniu nazw ulic w
Krynicznie przypadkowo pominięto ulicę Ogrodową. Uchwała podjęta na
dzisiejszej sesji pozwoli zlikwidować lukę, jaka w związku z tym niedopatrzeniem
powstała. Chciałbym jednak zaznaczyć, Ŝe nie jest to końcowa uchwała, bowiem
spodziewamy się, Ŝe właściciele terenu pól golfowych wystąpią z prośbą o
nadanie nazw dla ulic połoŜonych w części objętej przez tereny mieszkaniowe,
bo rozpoczęły się tam juŜ prace przygotowawcze do budowy domów- powiedział
Jakub Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy
we wsi Kryniczno i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVII/99/08. Stanowi ona załącznik nr 3
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas przybliŜając projekt kolejnej uchwały
poinformował, Ŝe Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich” stanowi formę współpracy partnerów z sektora administracji
publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Jego działanie
umoŜliwi realizację projektów na rzecz zrównowaŜonego rozwoju gminy Wisznia
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Mała, wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z istniejącymi i
projektowanymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego.
Ponadto Stowarzyszenie będzie wspierać i realizować inne zadania na
rzecz zrównowaŜonego rozwoju gminy Wisznia Mała. Gmina realizując zadania
ustawowe, będzie waŜnym partnerem samorządowym w Stowarzyszeniu,
działającym w formie Lokalnej Grupy Działania – powiedział Tadeusz Wyrwas.
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Jakub Bronowicki informując
zebranych, Ŝe na podstawie ustawy o rozwoju obszarów wiejskich gmina moŜe
przystąpić do w/w Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to powołuje Radę, która
uchwala Strategię oraz wyraŜa zgodę na przyznanie środków na działalność
Lokalnej Grupy Działania. Rada ta będzie opiniowała takŜe projekty składane
do Lokalnej Grupy Działania dotyczące np. organizowanych spotkań, festynów
wiejskich itp. Będzie to źródło współfinansowania tego typu działalności. Dla
samej Gminy bycie członkiem Stowarzyszenia teŜ ma niemałe znaczenie ze
względu na moŜliwość pozyskania dwóch punktów przy ubieganiu się o
dofinansowanie z Programu” Rozwój Obszarów Wiejskich”.
Następnie Henryk Idaczyk zapytał, jaka będzie składka w związku z
przynaleŜnością do tego Stowarzyszenia?
W odpowiedzi Zastępca Wójta stwierdził, Ŝe środki finansowe, które będą
w dyspozycji Stowarzyszenia przydzieli Marszałek Województwa, a Gmina nie
będzie łoŜyła na utrzymanie Lokalnej Grupy Działania, jeŜeli juŜ to symboliczną
stawkę.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Wisznia Mała do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich” i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVII/100/08 i stanowi załącznik nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.6
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
wynagrodzenia wójta gminy. Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poprosił o
zabranie głosu Zastępcę Wójta, który poinformował zebranych, Ŝe obecnie
obowiązujące wynagrodzenie zostało ustalone 19 listopada 2002 r. Straciło
równieŜ moc rozporządzenie z 2005 roku dotyczące wynagrodzeń wójtów i
burmistrzów. W związku z tym, Ŝe wynagrodzenie wójta gminy Wisznia Mała jest
niŜsze od obecnie obowiązującego istnieje potrzeba jego zaktualizowania w ten
sposób, Ŝeby mieściło się w zakresie widełek, które dla wynagrodzenia
zasadniczego wójtów wynoszą na dzień dzisiejszy od 4,200 zł do 5,900 zł brutto,
dla dodatku funkcyjnego od 1,500zł do 1,900 zł brutto, dodatek specjalny w
zakresie od 20 do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas i
poinformował,

Ŝe

na

posiedzeniu

wspólnym

komisji

Rady

Gminy

zaproponowano wynagrodzenie zasadnicze na wysokości 5 tyś. zł brutto,
dodatek funkcyjny w wysokości 1,700 zł brutto i w związku z tym proporcjonalny
wzrost pozostałych składników wynagrodzenia.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos radnemu Henrykowi
Idaczyk, który zaproponował zwiększenie dodatku specjalnego, gdyŜ na
posiedzeniu komisji nie podano, Ŝe i tutaj obowiązuje zakres widełek od 20 do
40%. W związku z tym proponuję takŜe i w tym wypadku wypośrodkować poziom
dodatku specjalnego na wysokość 30% - powiedział Henryk Idaczyk.
W związku z propozycją p. Henryka Idaczyk przewodniczący Tadeusz
Wyrwas przystąpił do głosowania wysokości dodatku specjalnego tj.§1 pkt1d
projektu uchwały i zapytał, kto jest „za” 20% dodatkiem specjalnym – nie
oddano Ŝadnego głosu, kto jest „za” 30% dodatkiem specjalnym – oddano 11
głosów „za”. Przyjęto 30% dodatek specjalny do wynagrodzenia Wójta Gminy.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy Wisznia Mała. Tadeusz Wyrwas zapytał, kto jest „za” przyjęciem
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uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVII/101/08.
Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Protokół nr V/XVI/08 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 kwietnia
2008 roku przyjęto bez uwag.
Ad.8
Przewodniczący obrad oddał głos Zastępcy Wójta, który poinformował, Ŝe
do Urzędu Gminy zwrócili się organizatorzy Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych w Piotrowicach, która w tym roku odbywa się w dniach 25-26
czerwca br. Wiem, Ŝe co roku zbiera się grupa chętnych do obejrzenia tej
wystawy. JeŜeli i w tym roku są chętni to proszę się zgłaszać do Marcina
Buczaka z Urzędu Gminy, który będzie koordynował wyjazd – powiedział
Zastępca Wójta.
Druga informacja, którą przekazał Zastępca Wójta dotyczyła ogłoszonego
przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy oraz Starostwo Powiatowe konkursu pn. „Zachwycająca kraina –
cztery pory roku na Wzgórzach Trzebnickich”. Konkurs jest organizowany w 5
kategoriach tj.


hasło promujące Powiat Trzebnicki,



nazwa domeny Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny Baryczy,



logo i hasło promujące krainę Wzgórz Trzebnickich,



legendy

i

podania,

scenariusz

turystyczny,

reportaŜ

turystyczny związane z terenem Wzgórz Trzebnickich,


zdjęcie

pojedyncze

i

tematyczny

cykl

lub

reportaŜ

fotograficzny z terenu Wzgórz Trzebnickich
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich chętnych.
Nagrodami w kaŜdej kategorii są cyfrowe aparaty fotograficzne, a nagrodą
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główną jest wysokiej klasy kamera cyfrowa. Szczegółowe informacje moŜna
znaleźć np. na naszej stronie internetowej.
Następnie głos zabrał Franciszek Owsiański, który wraz z panią sołtys wsi
Malin Stefanią Guglicz podziękowali za wsparcie organizacji festynu
rodzinnego w ich miejscowości- pani GraŜynie Hadała, panu Tadeuszowi
Wyrwasowi oraz panu Zygmuntowi Wojciechowskiemu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który zwrócił uwagę na konieczność
oszczędnego gospodarowania wodą z wodociągów gminnych, bowiem ze
względu na panującą suszę mieszkańcy nagminnie wykorzystują ją do
podlewania swoich trawników, ogródków i upraw szklarniowych. Rejonowy
Związek Spółek Wodnych wprowadza zakaz podlewania ogródków działkowych,
jeŜeli mieszkańcy nie będą się stosować do tego zakazu naleŜy liczyć się z tym,
Ŝe

będzie

brakować

wody

do

celów

socjalno-bytowych,

a

nawet

przeciwpoŜarowych. Sytuacja jest bardzo groźna - powiedział Stanisław Moik proszę o upominanie mieszkańców i apelowanie o nie podlewanie ogrodów i
oszczędne gospodarowanie wodą.
Pani GraŜyna Hadała zapytała, jakie są moŜliwości wyegzekwowania
tego zakazu? W odpowiedzi Wójt Gminy stwierdził, Ŝe w innych krajach
przewiduje się bardzo rygorystyczne kary za łamanie takich zakazów. Jednak u
nas prawo ciągle jest niedoskonałe w tym zakresie.
Radny Czesław Pisarek stwierdził, Ŝe Rada Gminy powinna rozwaŜyć
moŜliwość załoŜenia liczników, tym odbiorcom wody, którzy za pobór płacą
ryczałtem, bowiem często to właśnie te osoby bez umiaru korzystają z wody z
wodociągów nie licząc jej kosztów.
Po zakończeniu tej części obrad Rady Gminy nastąpił wspólny wyjazd
radnych i sołtysów w teren.
Radni odwiedzili wieś Machnice - obejrzeli teren pod planowane boisko,
wysypisko śmieci w Mienicach, oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie. Następnie
wizytowali budowę szkoły w Szewcach, drogą powiatową Szewce – RogoŜ
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dojechali do RogoŜa, stamtąd do Psar (obejrzeli działkę, na której miałaby
powstać hala sportowa oraz plac zabaw przy ulicy Długiej), później przez Malin
i Ligotę Piękną m.in. ulicą Na Kolonii powrócili do ośrodka kultury w Wiszni
Małej.
Ad. 9
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wyrwas zakończył sesję o godzinie 14.00.
Podpisał :

Protokołowała :
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