Protokół Nr V/XIX/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 sierpnia 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 Maria Januszek, kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Sławomira Hermann oraz
sołtysi wg. listy obecności.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na
sali obecnych było dwunastu członków Rady Gminy. Nieobecni byli: Anna
Gontarz, GraŜyna Hadała oraz Mirosław Moczulski. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, Ŝe zaistniała pilna konieczność
uzupełnienia porządku obrad o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania:
”Konserwacja Kanału Ulgi Widawy w km 0 + 000 – 1 + 025 w obrębie wsi
KrzyŜanowice. Proponuję umieszczenie tego projektu uchwały w punkcie 6
porządku obrad – powiedział Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Informacja z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2008 rok.
5. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Wisznia Mała.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Konserwacja Kanału
Ulgi Widawy w km 0+000 – 1 + 025 w obrębie wsi KrzyŜanowice”.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas zapytał, kto z radnych jest „za”
przyjęciem takiego porządku sesji. Radni jednogłośnie przyjęli porządek
obrad.
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Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Moik informując zebranych o istotnych
wydarzeniach, jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji. Między innymi
poinformował o:
•

6 lipca br. rozegrano turniej piłkarski o „Puchar Lata” w Ozorowicach.

• 6 lipca br. pod patronatem Wójta Gminy w ramach XV Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej odbył się koncert Tria
Bandurzystek „ORIANA” w kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Wysokim Kościele.
• 15 lipca podpisanie umowy dotyczącej przyznania dotacji w wysokości ok.
200 tyś. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
zakup autobusu do przewozu dzieci
• 20 lipca turniej piłkarski o „Puchar Wójta” na boisku sportowym w Wiszni
Małej. Rozgrywkom towarzyszył takŜe festyn rodzinny.
• 23 lipca spotkanie ze spółką Wratislavia Residence i Joanną Mierzejewską
w sprawie „ Osiedla Malinowego”
• 29 lipca spotkanie z dyrektorem Wydziału Środowiska Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego
•

02 sierpnia rajd rowerowy „ Zlot cyklistów” w Ozorowicach

• 04 sierpnia spotkanie z projektantami i panią sołtys Józefą Bebłocińską w
sprawie budowy „ Orlika” w KrzyŜanowicach
• 09 sierpnia w Pierwoszowie impreza plenerowa kończąca cykl
wakacyjnych zajęć dla dzieci „Artystyczna Lokomotywa” pn. MANEWRY
STRZELECKIE
• 12 sierpnia spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie alternatywnego przebiegu trasy „S-5”, jeden z proponowanych
wariantów przebiega przez objętą zabudową mieszkaniową część Psar,
Kryniczna i RogoŜa oraz przez naleŜącą do Gminy Stację Uzdatniania Wody.
Stanowczo zaprotestowaliśmy przeciwko takiemu przebiegowi trasy.
• 16 sierpnia w Szymanowie odbyła się muzyczna impreza
masowa”Creamfilds”. Organizator spełnił wymogi do wydania pozwolenia na
organizację imprezy masowej.
• 19 sierpnia w Urzędzie Gminy rozpoczęła się kompleksowa kontrola
gospodarki finansowej prowadzonej przez gminę dokonywana przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
• 21 sierpnia radni i sołtysi zebrali się celem zapoznania się z projektem
Studium i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Gminy Wisznia Mała
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•

24 sierpnia doŜynki powiatowe w Obornikach Śląskich

• 24 sierpnia w Szewcach festyn charytatywny na rzecz przedszkola „Mały
Szewczyk”
• 26 sierpnia przekazanie placu budowy pod budowę boiska sportowego
„Moje boisko – Orlik 2012”
Następnie głos zabrał Przewodniczący Tadeusz Wyrwas informując, Ŝe do
Rady Gminy wpłynęła skarga na Urząd Gminy dotycząca nieprzygotowania w
terminie sprawozdania w sprawie azbestu. Przewodniczący odczytał treść skargi
i odczytał wyjaśnienie w sprawie informujące o przesłaniu sprawozdania drogą
elektroniczną w dniu 22 lutego br. w wymaganym terminie.
16 lipca br. do Rady Gminy wpłynęło pismo informujące o potrzebie
zastosowania zmiany paragrafu celem prawidłowego zakwalifikowania środków
finansowych przyznanych na budowę boiska „ Orlik 2012”.
W odpowiedzi pani skarbnik Maria Januszek wyjaśniła, Ŝe uwagi RIO
został uwzględnione w przedłoŜonym radnym projekcie uchwały w sprawie
zmian w planie budŜetu gminy na bieŜący rok.
Ad. 3
Głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Moik informując, Ŝe po I półroczu
wpływ dochodów kształtuje się w granicach 50%. Głównym jego źródłem jest
podatek od nieruchomości, który jednocześnie jest gwarantem płynności
finansowej Gminy. Istnieje jednak moŜliwość, Ŝe nastąpi uwłaszczenie Szkoły
Wojskowej, a to oznaczałoby dla Gminy uszczuplenie dochodów o niebagatelną
kwotę ok. 2 ml złotych. Mamy równieŜ obniŜone wpływy w związku ze
spłacaniem nienaleŜnie naliczonego przez Urząd Skarbowy podatku VAT z
tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. JeŜeli chodzi o inwestycje to
wydatki na nie następują zazwyczaj w drugim półroczu. Mamy jeszcze zdolność
zaciągania kredytów, ale musimy mieć na uwadze moŜliwość uszczuplenia nam
dochodów przez podjęcie przez Sejm np. ulg prorodzinnych. Często ulgi takie
wprowadzane są częściowo kosztem samorządów.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos skarbnikowi
gminy pani Marii Januszek. Powiedziała, Ŝe przygotowana Informacja o
wykonaniu budŜetu gminy za I półrocze 2008 roku w sposób bardzo szczegółowy
oddaje to, co do tej pory udało się zrealizować. Wiele zadań inwestycyjnych
rozpoczęto lub przygotowano proceduralnie do rozpoczęcia. Apetyty na nowe
inwestycje rosną, ale mam nadzieję, Ŝe przy zachowaniu wszystkich prognoz
dochodów uda nam się wiele zrealizować – powiedziała skarbnik Maria
Januszek. Podpisujemy umowy na środki w formie dotacji. Otrzymaliśmy
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pieniądze z PFRON (autobus), umowę na dotację na plac zabaw w Ligocie
Pięknej podpisujemy w dniu dzisiejszym – powiedziała Maria Januszek.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania? Pytań nie
zgłoszono.
Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 roku składa się
ze sprawozdania opisowego o dochodach budŜetowych, o wydatkach
budŜetowych, o udzielonych i otrzymanych dotacjach, wyniku finansowym,
kredytach, poŜyczkach i zobowiązaniach wraz z załącznikami tabelarycznymi
oraz budŜetach jednostek organizacyjnych i funduszach celowych:


nr 1 o dochodach budŜetowych,



nr 2 o wydatkach budŜetowych,



nr 3 o poniesionych nakładach na wieloletnie programy inwestycyjne,



nr 3a o poniesionych nakładach na inwestycje roczne,

 nr 4 o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie,
 nr 5 o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 roku stanowi
załącznik nr 2 do protokołu z sesji Rady Gminy.
Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zmian
w planie budŜetu gminy. Głos zabrała skarbnik gminy Maria Januszek, która
poinformowała o przyznaniu Gminie dotacji na wdroŜenie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, komendant Główny Państwowej StraŜy
PoŜarnej poinformował o przyznaniu jednostce OSP z Wiszni Małej kwoty
21490 zł na zapewnienie gotowości bojowej. Niniejsza uchwała porządkuje
takŜe uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące prawidłowej
klasyfikacji środków budŜetowych. Po rozstrzygniętych przetargach uwolniono
pewne środki finansowe i moŜna je uruchomić w celu realizacji zadań bieŜących
(głównie remonty dróg i mienia komunalnego). Skarbnik Gminy poinformowała
takŜe, Ŝe na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. komisji Rady Gminy tj.
Inwestycyjnej i BudŜetowej omówiono szczegółowo proponowane zmiany w
dotychczasowym planie wydatków zadań inwestycyjnych. Pozyskane środki
przeznaczono na nowe zadania inwestycyjne (zał. 3a), zwiększenie zadania
inwestycyjnego (zał. 3 WPI) oraz zadania bieŜące dotyczące głównie remontów
dróg, remontów mienia komunalnego, ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej o
zbyciu przez gminę nieruchomości, zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz
Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w 2008 roku
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(umieszczenie odpadów na składowisku), na opłaty oświetlenia drogowego na
rzecz EnergiaPro. Zwiększenie deficytu budŜetowego o kwotę 198.985 zł
proponuje się pokryć kredytem bankowym. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2008 i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr/XIX/110/08. Stanowi ona załącznik nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos Zastępcy Wójta
Jakubowi Bronowickiemu, który powiedział, Ŝe kolejna uchwała w programie
sesji jest wynikiem rozwoju naszej gminy. W omawianym rejonie były
dokonywane podziały działek, wytyczane są drogi dojazdowe do posesji i istnieje
potrzeba nadania nazw ulicom, Ŝeby nowi mieszkańcy mieli moŜliwość
zameldowania się na naszym terenie. W omawianym projekcie uchwały
nadajemy nazwy dla czterech ulic (Gajowa, Makowa, Nad Potokiem i Polna) w
miejscowości Wisznia Mała. Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy
we wsi Wisznia Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XIX/111/08. Stanowi ona
załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas oddał głos Zastępcy Wójta,
który przypomniał radnym, Ŝe taką uchwałę Rada Gminy podejmowała w
ubiegłym roku w odniesieniu do współfinansowania konserwacji Kanału
Psarskiego, rzeki Ławy i rzeki Mienia. W chwili obecnej udało się nakłonić
Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do realizacji zadania pn.
„Konserwacja Kanału Ulgi Widawy w obrębie wsi KrzyŜanowice”. Kosztorys
na realizację tego zadania opiewa na kwotę 20 tyś. złotych, my przekazujemy
połowę tej sumy tj. 10 tyś. zł. Z sali padło pytanie, jaki będzie zakres prac
konserwacyjnych? Prace konserwacyjne będą obejmowały wykaszanie i
odmulanie kanału ulgi w KrzyŜanowicach na odcinku 1 km - odpowiedział
Zastępca Wójta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania:
„Konserwacja Kanału Ulgi Widawy w km 0 + 000 – 1 + 025 w obrębie wsi
KrzyŜanowice” i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XIX/112/08. Stanowi ona załącznik nr 5
do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do protokołu z
poprzedniej sesji. Uwag nie zgłoszono. Protokół Nr V/XVIII/08 z dnia 26
czerwca 2008 roku został przyjęty bez uwag.
Ad.8
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas udzielił głosu Jakubowi
Bronowickiemu – Zastępcy Wójta, który poinformował, Ŝe Minister Ochrony
Środowiska przygotował grant na usuwanie azbestu. Zrobiliśmy zestawienie ile
tego materiału występuje w naszej gminie oraz podpisaliśmy umowę z firmą,
która przygotuje nam tzw. program usuwania azbestu. Będzie on przedłoŜony
pod obrady Rady Gminy.
Zastępca Wójta poinformował takŜe o trwającym naborze wniosków w
ramach Programu „Oświata” o dofinansowanie rozbudowy szkoły w Szewcach.
W tym programie moŜemy starać się o kwotę ok. 3 ml złotych. Zadanie to
rozpisaliśmy na I półrocze przyszłego roku planując na ten okres wyposaŜenie
szkoły w sprzęt informatyczny i programy komputerowe.
ZłoŜyliśmy teŜ wnioski dotyczące dofinansowania budowy boisk
sportowych w Psarach (juŜ jesteśmy zakwalifikowani) oraz w Strzeszowie i
Wiszni Małej, boiska mają być wyposaŜone takŜe w bieŜnie i skocznie w dal.
Konkurencja wśród gmin jest bardzo duŜa, bowiem złoŜono 211 wniosków na
kwotę 660 ml zł, a do podziału jest jedynie 21 ml zł – powiedział J.Bronowicki.
W chwili obecnej przygotowujemy wniosek o dofinansowanie rozbudowy
Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej, nabór wniosków trwa do 15 września br.
Mamy trudności z pozyskaniem inwestora zastępczego dla tego zadania. JuŜ
dwukrotnie organizowaliśmy przetarg, ale bez rezultatu.
Zastępca Wójta poinformował radnych, Ŝe nie ogłoszono jeszcze naboru
do programu „Rozwój Obszarów Wiejskich”, gdyŜ polskie prawo nie zostało
jeszcze dostosowane do norm unijnych i naboru rozpocząć nie moŜna.
Otrzymaliśmy fundusze na tzw.”małą architekturę” i z tych środków
wyposaŜamy plac zabaw w Ligocie Pięknej.
OKSiR złoŜył wniosek o dofinansowanie zakupu strojów dla zespołów
ludowych działających w gminie tj. „Strzeszowianki” i „ Szymanowianie”informował Zastępca Wójta.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Moik, który we własnym
imieniu oraz Organizatorów zaprosił wszystkich mieszkańców do udziału w
„DoŜynkach Gminnych”, które odbędą się 31 sierpnia w Ligocie Pięknej. Prosił
o przygotowanie przez poszczególne sołectwa wieńców i koron doŜynkowych
oraz wsparcie organizatorów fantami do loterii.
Wójt Gminy przypomniał zebranym, Ŝe do dnia 30 września br. moŜna
składać wnioski do projektu budŜetu gminy na przyszły rok.
Skarbnik Gminy poinformowała sołtysów, Ŝe wydruki na III ratę podatku
są do odbioru w Urzędzie Gminy.
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Sołtys Tadeusz Gardyna zwrócił uwagę na potrzebę wykonania remontu
niektórych dróg w Pierwoszowie i odpowiednie oznakowanie tabliczkami z
nazwami ulic.
Następnie głos zabrał radny Feliks Kondracki – Przewodniczący Komisji
Kultury RG, który szczegółowo poinformował o imprezach sportoworekreacyjnych, jakie w okresie wakacyjnym odbyły się na terenie naszej gminy.
Ad. 9
Wniosków i oświadczeń nie złoŜono.
Ad. 10
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wyrwas zakończył sesję o godzinie 11.35.

Podpisał:

Protokołowała:
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