Protokół Nr V/XIII/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 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 , Skarbnik Gminy Maria Januszek ,kierownik Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych Małgorzata Kryczka, sołtysi wg. listy
obecności.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecnych było trzynastu członków Rady Gminy. Nieobecny był pan Tadeusz
Górka oraz pan Kamil Ziętek. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek
sesji:
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na rok 2008.
4. Uchwała w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy
wychowania przedszkolnego.
5. Uchwała w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły
Podstawowej w Strzeszowie.
6. Uchwała w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły
Podstawowej w Wiszni Małej.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniŜek
wymiaru obowiązkowych zajęć nauczycieli, którym powierzono pełnienie
funkcji kierowniczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga w placówkach
oświatowych w Gminie Wisznia Mała
8. Uchwała w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków z terenu
gminy, Wisznia Mała
9. Uchwała w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Wisznia Mała
na lata 2008-2015.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Ozorowice na lata 2008-2015.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Wnioski i oświadczenia
14. Zamknięcie obrad.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy otworzył sesje, poinformował jaki będzie
porządek obrad i zapytał czy są uwagi do programu sesji. Radni nie wnieśli
uwag. Na sali podczas tego głosowania obecnych było dwunastu radnych.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy, który
poinformował o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce od czasu
ostatniej sesji:
 05 czerwca odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Szewcach,
konkurs wygrał pan Janusz Gołąbek.
 07 czerwca odbył się Festyn Rodzinny w miejscowości KrzyŜanowice.
 08 czerwca odbył się Festyn Wiejski w Ligocie Pięknej.
 Odbyło się spotkanie z grupą mieszkańców miejscowości Ligota
Piękna. Problem jaki był omawiany na tym spotkaniu dotyczył ulicy
Głównej, jej stanu oraz najbliŜszej planowanej inwestycji na tej
drodze..
 Zastępca Wójta Gminy Jakub Bronowicki reprezentował Gminę na
spotkaniu w Klubie Radnego Wrocław- Sukiennice.
 Odbyło się spotkanie z firma Intakus dotyczące planów budowy hali
sportowej w Ozorowicach.
 Odbyło się spotkanie w sprawie organizacji DoŜynek Gminnych.
 Odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy„VRATISLAWIA
RESIDENCE” w sprawie budowy tzw. osiedla malinowego”. W
trakcie spotkania omawiano sprawy dotyczące budowy domów,
których na osiedlu ma stanąć ok 800.
 19 czerwca Wójt Gminy uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego w Gimnazjum w Szewcach.
 Zastępca Wójta Gminy Jakub Bronowicki reprezentował Gminę na
Ósmym Walnym Spotkaniu Gmin Turystycznych. Wszyscy zainteresowani
bliŜsze informacje związane ze sprawami omawianymi na w/w zebraniu
mogą otrzymać u Zastępcy Wójta Gminy.
 21 czerwca odbył się Festyn Rodzinny w miejscowości Psary.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który
przypomniał zebranym , Ŝe 25 czerwca br. uczestniczył w seminarium:
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„Szanse dla Rozwoju Wsi”, w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy . Temat
spotkania dotyczył rozwoju edukacji na wsi, barier edukacyjnych.
Przewodniczący poinformował, Ŝe Ludowy Klub Sportowy eMPROFIT zwrócił
do niego oraz do Wójta Gminy się z prośbą o zakup wiat zawodniczych oraz o
ogrodzenie boiska w miejscowości Ozorowice.
Tadeusz Wyrwas odniósł się teŜ do wcześniejszej kwestii drogi w Ligocie
Pięknej, którą to poruszył Wójta Gminy. Zasugerował, Ŝe” wątpliwości
mieszkańców” swoja przyczynę znajdują w tym, Ŝe inna ulica w Ligocie
Pięknej- ul Na Koloni , nie została wykonana w taki sposób jak być
powinna.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos pełnomocnik Wójta Gminy do
spraw uzaleŜnień p. Joannie Boćko – Sornat, która wygłosiła prelekcje na
temat Przemocy w Rodzinie. Po zakończeniu odczytu p.J. Boćko –Sornat
poinformowała zebranych, Ŝe wraz z początkiem wakacji rozpoczyna się
program profilaktyczny :”Letnia Szkoła Saperów”, która uczyć będzie
dzieci jak ” rozbrajać agresję”.
Ad.3
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas przystąpił do kolejnego punktu porządku
obrad tj. projektu uchwały w sprawie zmian w palnie budŜetu gminy na 2008
rok. Poprosił o bliŜsze informacje na temat projektu uchwały Skarbnik Marię
Januszek . Skarbnik Gminy powiedziała, Ŝe projekt uchwały został szczegółowo
omówiony na posiedzeniu Komisji Inwestycyjno- Gospodarczej i Ochrony
Środowiska oraz Komisji BudŜetowej, posiedzenie tych komisji odbyło się 17
czerwca br. i przedstawiono na nich informacje dotyczące zmian w planie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz w planie Inwestycji Rocznych.
Maria Januszek powiedziała, Ŝe konieczne było sięganie po kredyty, jednak nie
poprzestaje się tylko na tego typu działaniach, ale równieŜ dąŜy się do
pozyskiwania pomocy: np. z Urzędu Marszałkowskiego. Zdobywanie takich
środków przebiega etapami, dlatego teŜ prawdopodobne jest iŜ w niedługim
czasie w planie budŜetu nastąpią kolejne zmiany.
Głos zabrał Zastępca Wójta, powiedział Ŝe Gmina stara się o pozyskiwanie
środków na zadania inwestycyjne. Pojawia się szansa pozyskania funduszy na
działania dotyczące programu Tworzenia i Rozwoju Stref Aktywności
Gospodarczej (RPO) w naborze wrześniowym. W listopadzie natomiast Gmina
będzie starać się o pozyskanie środków finansowych na świetlicę w
miejscowości Szymanów. Powiedział , Ŝe świetlica zostanie przejęta przez
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej i dlatego teŜ OKSiR, będzie
potrzebował wyŜszej dotacji. Tadeusz Wyrwas zapytał czy są pytania dotyczące
zmian w planie budŜetu na 2008 rok, pytań nie było .
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2008. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XVIII/102/08. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
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Ad4.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie uzupełnienia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
o inne formy wychowania przedszkolnego. Zastępca Wójta J. Bronowicki
przystąpił do omówienia projektu uchwały. Poinformował, Ŝe szkoły w
Strzeszowie i Wiszni Małej wystąpiły z wnioskiem o utworzenie przedszkola
bezpośrednio w placówce .Jeśli inne Szkoły będą chętne, równieŜ mogą składać
podobne wnioski.
Jednostka, która będzie działała na terenie szkoły będzie czynna przez 5 godzin,
5 razy w tygodniu. Do przedszkola będą uczęszczały dzieci w przedziale
wiekowym od 3 do 5 lat. Dyrektorzy zainteresowanych szkół wystąpili do Stacji
Sanepidu oraz Państwowej StraŜy PoŜarnej i po przeprowadzonych kontrolach
uzyskali odpowiednie zgody na prowadzenie punktów przedszkolnych. Nie
zmienia to faktu, Ŝe przeznaczone na przedszkola pomieszczenia naleŜy
odpowiednio wyremontować i dostosować. Środki pienięŜne jakie zostaną
przeznaczone na ten cel będą pochodziły z zasobów finansowych oświaty. Statut
Szkoły nadaje się tylko jeden raz, ale moŜliwe jest wprowadzenie zmian do
Statutu poprze Uchwały Rady Gminy.
Pan Tadeusz Iwaszuk stwierdził ze najlepiej byłoby stworzyć przedszkole w
północnej części Gminy. J.Bronowicki powiedział, Ŝe to dyrektor szkoły jest
decydentem powoływania do Ŝycia oddziału przedszkolnego.
Wzorem dla tworzenia kolejnych przedszkoli jest Przedszkole w Szewcach,
które działa przy współpracy fundacji Kalos Kai Aghatos. Przedszkola
prowadzone przez stowarzyszenia maja większa szanse dofinansowanie ich
działalności .
Sołtys Miejscowości Pierwoszów Tadeusz Gardyna zapytał dlaczego przedszkole
w miejscowości Kryniczno miało problemy z zaistnieniem ?.Zastępca Wójta
powiedział, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury budynek
przeznaczony na przedszkole powinien spełniać wszelkie określone warunki,
których ów budynek nie posiadał i to dlatego napotykał na przeszkody aby
zaadaptować go na punkt przedszkolny.
Kierownik SAPO Małgorzata Kryczka powiedziała równieŜ ,Ŝe problemy z
placówką w Krynicznie odnosiły się do kwestii uprawnień jakie powinna
posiadać osoba, która zamierza prowadzić przedszkole. Przyznała, Ŝe to równieŜ
była jedna z przyczyn z powodu której placówka miał trudności z zaistnieniem .
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o
inne formy wychowania przedszkolnego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała nr V/XVIII/103/08. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu
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Ad.5
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie poszerzenia oferty
edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Strzeszowie. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XVIII/104/08. Stanowi ona załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu
Ad.6
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie poszerzenia
oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVIII/105/08. Stanowi ona załącznik nr 5
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Zastępca Wójta przedstawił proponowane zmiany w uchwale.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zasad
udzielania zniŜek wymiaru obowiązkowych zajęć nauczycieli, którym
powierzono pełnienie funkcji kierowniczych oraz w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga w
placówkach oświatowych w Gminie Wisznia Mała.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVIII/106/08. Stanowi
ona załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy”.
Ad. 8
Zastępca Wójta przybliŜył temat projektu uchwały. Na terenach gminy
inwestycje planują spółki ; TOYA oraz Vratislavia Residence. Ze względu na
wielkość tych projektów konieczne jest zawarcie porozumienia z Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągowym i Kanalizacyjnym, we Wrocławiu w sprawie
zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków. W tym celu konieczne jest podjęcie przez
Radę uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zaopatrzenia w wodę oraz odbiór ścieków z terenu gminy, Wisznia Mała.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVIII/107/08. Stanowi
ona załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwa zarządził 15 –sto minutową przerwę.
Ad.9
Kolejny punkt obrad dotyczył uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnego
Gminy
Po przerwie Zastępca Wójta powiedział ,Ŝe uchwała wymaga podjęcia w trybie
pilnym i Ŝe kierownik Sławomira Hermann naniosła zmiany w dokumencie
Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy. Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Wisznia Mała na lata 20085

2015.Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVIII/108/08.
Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy
Ad.10
Kolejny punkt obrad dotyczył Planu Odnowy Miejscowości Ozorowice.
Zastępca Wójta powiedział, Ŝe program rozwoju obszarów wiejskich wymaga
planu odnowy miejscowości, w celu jego wyłoŜenia. Aby wyspecyfikować
problemy oraz określić potrzeby danej miejscowości naleŜy współpracować z
sołtysami oraz radnymi. JeŜeli dobrze określi się w/w czynniki moŜliwość
pozyskania środków będzie większa. Chcemy Plany Odnowy opracować dla
kaŜdej miejscowości naszej Gminy. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ozorowice na lata 20082015. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XVIII/109/08.
Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy
Ad. 11
Protokół Nr V/XVII/08 stycznia 2008 r. został przyjęty bez uwag.
Ad. 12
• Czesław Pisarek zwrócił się z pytaniem jak wygląda kwestia zameldowania w
budynku, który ma formalnie statut domu letniskowego i jakie są stawki
podatku od takiego domu . J.Bronowicki odpowiedział , Ŝe budynki letniskowe
nie miały odbioru technicznego. Jeśli taki odbiór nastąpi i budynek zostanie
zakwalifikowany jako mieszkalny, osoba do której naleŜy, będzie płacić
mniejszy podatek niŜ za domek letniskowy. Większość osób dowiadując się, Ŝe
podatek za dom mieszkalny jest mniejszy dokonuje odbioru technicznego, aby
zmienić klasyfikacje budynku.
• Tadeusz Iwaszuk zapytał Radnego Powiatu Trzebnickiego, Zygmunta
Wojciechowskiego czy Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do Agencji
Nieruchomości Rolnych z zapytaniem dotyczącym drogi Mienice- Wilczyn.
Zygmunt Wojciechowski powiedział, Ŝe nie zna sprawy, ale jeśli przyjrzy się jej
bliŜej to spróbuje odpowiedzieć na to pytanie radnemu T. Iwaszukowi
telefonicznie. Drugie pytanie Tadeusza Iwaszuka skierowane do Zygmunta
Wojciechowskiego dotyczyło stanu drogi; skrzyŜowanie ulic miejscowości
Mienice – Piotrkowiczki. Radny Powiatu odpowiedział, Ŝe w tej sprawie
informacje przekaŜe Kierownik Sabina Mikołajec.
• Tadeusz Wyrwas zapytał o drogę Kryniczno-Szewce. Wójt Gminy Stanisław
Moik stwierdził, Ŝe „problemów z tą drogą nie brakuje”. Potrzebuje ona
gruntownej poprawy . Aby przystąpić do wszelkich działań naleŜy posługiwać
się wytycznymi, tak aby inwestycje odpowiednio dofinansować . Czasami
mając juŜ pozwolenie na budowę, naleŜy wstrzymać się przedsięwzięciem i
ponawiać niektóre procedury.
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• Wójt Gminy skierował prośbę o aktywne włączenie się w organizację
DoŜynek Gminnych, które odbędą się 31 sierpnia br. w Ligocie Pięknej. Osoby
chętne do przygotowywania doŜynek proszone są o podjecie współpracy z
Ośrodkiem Kultury , który aktywnie uczestniczyć będzie w tworzeniu imprezy.
• Feliks Kondracki przypomniał, Ŝe na jednej z poprzednich sesji mowa była o
ciągniku, który miał poprawiać jakość poboczy dróg powiatowych. Pytaniem
radnego Ozorowic było; czy taki ciągnik został zakupiony i jeśli tak to kiedy
będzie polepszał stan dróg powiatowych na terenie Gminy Wisznia Mała? W
odpowiedzi Zygmunt Wojciechowski oznajmił, Ŝe taki ciągnik jeździ od
ubiegłego roku na terenie Powiatu Trzebnickiego. Zaznaczył jednak iŜ Gmina
Trzebnica jest uprzywilejowana pod względem korzystania z jego usług, gdyŜ
jednym z jej głównych zadań jest utrzymywanie stanu dróg. Zygmunt
Wojciechowski powiedział równieŜ ,Ŝe kierownik GKiIT Sławomira Hermann
jest zadowolona ze współpracy z kierownik Zarządu Dróg i Komunikacji
Sabiną Mikołajec. Wszystkich zainteresowanych czasem i miejscem pracy
zakupionego w zeszłym roku ciągnika pan Zygmunt Wojciechowski poprosił o
kontakt z kierownik Sabiną Mikołajec.
• Radny Mirosław Moczulski zapytał kiedy połoŜona będzie nowa nawierzchnia
od drogi nr.5 do Machnic. J. Bronowicki omówił plany modernizacji tej drogi
polegające na połoŜeniu nowej asfaltowej nawierzchni i utwardzeniu poboczy.
Inwestycja ta jest zadaniem Powiatu Trzebnickiego. Jednak Gmina decyduje się
na dofinansowanie jej kosztów. Koszt remontu wyszacowano na ok. 270 tys. zł
Z czego 100 tys. przekaŜe Gmina Wisznia Mała. Sprawa omawiana Była na
posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej Rady Gminy.
Ad.14
Wobec wyczerpanie się porządku obrad i braku zapytań ze strony
zgromadzonych Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję o godzinie 12.15.

Podpisał :
Protokołowała :

7

