Protokół Nr V/XXII/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 10 grudnia 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 uczestniczyli: Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek oraz sołtysi wg. listy
obecności.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na
sali obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy (15 radnych). Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas wniósł poprawkę do porządku obrad i
jako punkt 8 wprowadził uchwałę dotyczącą powołania Sekretarza Gminy.
Tadeusz Wyrwas zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2008 r.
4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie
zadania pod nazwą: Dostawa, montaż oraz rozruch kompletnej stacji do
odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm. Wisznia
Mała.
5. Uchwała w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pod nazwą:
„Dostawa, montaż oraz rozruch kompletnej stacji do odwadniania osadu dla
oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała”
6. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku
8. Uchwała w sprawie powołania sekretarza gminy Wisznia Mała
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.2
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Głos zabrał wójt Stanisław Moik informując o spotkaniach i uroczystościach,
w których brał udział od czasu ostatniej sesji.
 Spotkanie z przedstawicielem Politechniki WrocławskiejZakład Inżynierii Lotniczej w sprawie wydzielenia miejsca
pod oddział naukowy związany z lotnictwem,
 21 XI spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg
Powiatowych
w
celu
podpisania
umowy
na
współfinansowanie budowy drogi Kryniczno-Rogoż –Szewce.
Powiat nie otrzymał funduszy na dofinansowanie tej budowy,
ale mamy nadzieję, że uda się je pozyskać w przyszłym roku.
 25 XI – spotkanie z pracownią PLAN w sprawie Osiedla
Malinowego. Vratislawia spowolniła prace na skutek kryzysu
i wystąpiliśmy do nich prośbą o określenie czego możemy się
spodziewać.
 Rada powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej, na której
omawiano sprawy związane z przebiegiem trasy S-5 i
modernizacją drogi krajowej nr 5. Z naszej strony staraliśmy
się poruszyć sprawy związane z odrolnieniem, gdyż DIR jest
w dużej zwłoce w opiniowaniu naszych wniosków o
odrolnienie, a to utrudnia prace nad Studium i MPZP-ami.
 Uroczystość 30-lecia zespołu Szymanowianie
 1 XII 10-lecie samorządu dolnośląskiego oraz odbiór
chodnika w Psarach,
 2 XII spotkanie z firmą LUNEDI świadczącej dla nas tańsze
usługi pocztowe,
 Gminny Konkurs Recytatorski
 5 XII spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Starostwa w Trzebnicy i wójtów
gminy, przez które przebiega trasa S5. Wszyscy oczekują na
ostateczny wybór wariantu, który określi konkretny przebieg
tej trasy. Rozstrzygnięcie miało się ukazać do końca roku, ale
już teraz słyszy się o początku roku. Ten brak decyzji
wstrzymuje nam prace nad Studium i miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego,
 5 XII w Ligocie pięknej odbył się Koncert Mikołajowy przy
udziale rodzinnego zespołu Ulatowskich oraz występach
dzieci.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas
informując, że Regionalna Izba Obrachunkowa przedłożyła protokół z kontroli
gospodarki finansowej Gminy, która była przeprowadzona we wrześniu i
październiku br. w Urzędzie. Protokół przekazuję Komisji Rewizyjnej z prośbą o
analizę i omówienie na przyszłej sesji.
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Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy trafiła również skarga pani Ewy
Pietruszki na działalność wójta gminy. Skarga ta także będzie rozpatrzona przez
Komisję Rewizyjną na jej najbliższym posiedzeniu – poinformował Tadeusz
Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas odczytał pismo podpisane przez pana
Tomasza Jankowskiego oraz innych mieszkańców ulicy na Kolonii w Ligocie
Pięknej dotyczące planowanego remontu tej drogi.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu panią Marię
Januszek, która poinformowała, że kwota 190 tyś. zł została pozyskana z
ponadplanowych dochodów i zostanie przeznaczona na opłaty związane z
funkcjonowaniem lokalnego transportu, remonty dróg gminnych, zakup energii i
opłaty za oświetlenie drogowe, wydatki związane z usługami pocztowymi oraz
prenumeratą na przyszły rok. Cieszymy się, że jest dobra pogoda - nie wydajemy
pieniędzy na odśnieżanie i będziemy mogli przeznaczyć je na remonty dróg.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie
budżetu gminy na rok 2008 i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXII/132/08. Stanowi
ona załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas oddał głos zastępcy wójta Gminy, który
poinformował, że uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
finansowanie zadania pod nazwą: Dostawa, montaż oraz rozruch kompletnej
stacji do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm.
Wisznia Mała oraz uchwała w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie
spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pod
nazwą: „Dostawa, montaż oraz rozruch kompletnej stacji do odwadniania
osadu dla oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała” są ze sobą
ściśle związane. W bieżącym roku rozstrzygnęliśmy przetarg na stację
odwadniania osadu i złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska skąd mamy nadzieję pozyskać dofinansowanie w postaci dotacji i
pożyczki. W związku z tym musimy wskazać osobę, która podpisze umowę o
pożyczkę oraz sposób jej zabezpieczenia, w tym wypadku jest to wekselpoinformował Jakub Bronowicki.
Przystąpiono do procedury głosowania.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na finansowanie zadania pod nazwą: Dostawa, montaż oraz rozruch
kompletnej stacji do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Strzeszowie,
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gm. Wisznia Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXII/133/08. Stanowi ona załącznik nr 3
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wystawienia weksla
na zabezpieczenie spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie
zadania pod nazwą: „Dostawa, montaż oraz rozruch kompletnej stacji do
odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała”
i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXII/134/08. Stanowi ona załącznik nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Zastępca Wójta zabierając głos przypomniał zgromadzonym, że już trzeci
raz Rada Gminy podejmuje problem współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Projekt uchwały, który mamy przed sobą wskazuje, w jakich
obszarach możemy tę współpracę podjąć. Na naszym terenie uchwała ta
obejmuje przede wszystkim funkcjonowanie i działalność klubów sportowych.
Klubów tych jest coraz więcej i kwota przeznaczona na wspomaganie ich
działalności jest też coraz wyższa. Warto zaznaczyć, że działalność np.
Szkolnego Związku Sportowego w ciągu roku jest wspomagana przez OKSiR.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia rocznego
programu współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok i
zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXII/135/08. Stanowi ona załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała Joanna Boćko-Sornat – pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień
szczegółowo omawiając podstawowe założenia programu dotyczące
ograniczenia dostępności alkoholu, działań edukacyjnych służącym zmianie
struktury spożywania napojów alkoholowych, opracowania skutecznych form
kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób
nadużywających alkoholu i narkotyków, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zwiększenia
dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz
członków ich rodzin, szkoleń dla przedstawicieli wybranych zawodów
stykających się z problemami alkoholowymi i narkotykowymi w zakresie
nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień,
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współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami wzajemnej pomocy
i innymi instytucjami realizującymi programy profilaktyczne.
Następnie pani Pełnomocnik przedstawiła wykaz zadań zaplanowanych
do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Joanna
Boćko-Sornat zwróciła uwagę na ograniczenie liczby świetlic, w których będą
prowadzone zajęcia. Zasygnalizowała problemy z pozyskaniem osób chętnych
do prowadzenia zajęć świetlicowych z dziećmi. Szczególnie mile widziani byliby
studenci 4 i 5 roku pedagogiki. Pełnomocnik prosiła również o podpowiedzi w
zakresie tematów szkoleń i kursów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy
w rodzinie i w szkole oraz zapowiedziała udział gminy w różnego rodzaju
akcjach ogólnopolskich np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Dziękuję, nie palę;
Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzi, Bliżej siebie – dalej od narkotyków,
Ciąża bez alkoholu czy STOP 18.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w 2009 roku i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXII/136/08. Stanowi ona
załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik informując, że zmieniające się przepisy
wymagają utworzenia stanowiska sekretarza. Proponuje powołać na to
stanowisko pracownika Urzędu Gminy pana Eugeniusza Cudeckiego, który od 5
lat pracuje w samorządzie na terenie naszej gminy, zajmuje się sprawami
dotyczącymi zarządzania kryzysowego, poboru do wojska, ewidencją ludności,
ochroną przeciw pożarową. Ukończył Politechnikę Wrocławską i z
wykształcenia jest inżynierem elektrykiem, jego pomocy przy inwestycjach z tego
zakresu jest nieoceniona.. Do jego obowiązków będzie należało także
prowadzenie kadr oraz spraw związanych z informatyzacją Urzędu. Myślę, że
zasługuje na powołanie na stanowisko sekretarza gminy – powiedział Wójt
Stanisław Moik.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie powołania Sekretarza
Gminy Wisznia Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXII/137/08. Stanowi ona
załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy nr V/XXI/08 z dnia 19 listopada
2008 roku został przyjęty bez uwag.
Ad. 10
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Radny Czesław Pisarek podkreślił w kontekście ostatnich awarii zły stan
wodociągu Wisznia Mała – Strzeszów. Zasugerował, że jest pilna potrzeba
gruntownego remontu tego odcinka wodociągu.
Następnie Wójt Gminy Stanisław Moik oraz Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wyrwas złożyli życzenia świąteczne zgromadzonym na sali uczestnikom
spotkania.
Ad. 11
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań Przewodniczący
Rady Gminy zakończył o godzinie 12. 15 sesję Rady Gminy.
Podpisał:

Protokołowała:
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