Protokół Nr V/XXIII/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 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, kierownik Sławomira
Hermann oraz sołtysi wg. listy obecności. W sesji uczestniczył także członek
Zarządu Powiatu Trzebnickiego pan Zygmunt Wojciechowski.
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 odczytał proponowany porządek sesji.
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 budżetu gminy na 2009 rok.
5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Zamknięcie obrad.
Następnie zapytał czy są uwagi do przedstawionego programu obrad?
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.2
Głos zabrał wójt Stanisław Moik informując o spotkaniach i uroczystościach,
w których brał udział od czasu ostatniej sesji:
• 11 grudnia – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na
dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołów śpiewaczych
„Strzeszowianki” i „Szymanowianie”
• 11 grudnia – udział w uroczystości obchodów 15-lecia Gazety Nowej
• 16 grudnia –Vratislavia Residence w sprawie Osiedla Malinowego,
otrzymaliśmy zapewnienie, że zamierzenia dotyczące budowy w/w osiedla
są mimo kryzysu nadal aktualne
• 16 grudnia spotkanie z księdzem proboszczem z parafii w Krynicznie w
sprawie budowy kaplicy w Szymanowie. Działka, o której mówiliśmy
będzie miała powierzchnię ok. 15-17 arów i tak jak już wcześniej
informowałem Rada Gminy po oszacowaniu wartości będzie decydowała o
wysokości bonifikaty.
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Podpisaliśmy umowę z PFRON na refundację kosztów dojazdów uczniów
niepełnosprawnych
Spotkanie z członkami stowarzyszenia i fundacji „Mały Szewczyk”. To
małe przedszkole obecnie działa na terenie szkoły podstawowej w
Szewcach. Po decyzji Ministerstwa Edukacji o wcześniejszym
rozpoczynaniu nauki w szkole przez młodsze dzieci skomplikowała się
sytuacja lokalowa w tym budynku, gdyż znowu mamy tam za mało o jedną
salę. Być może fundacja zdecyduje się na zmianę zasad funkcjonowania
tych przedszkoli?
Spotkanie wigilijne na Policji w Trzebnicy
Spotkanie z architekt Joanną Mierzejewską w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Prace nad nimi się przeciągają
ze względu na zmiany w ustawie o ochronie środowiska.
18 grudnia – kolacja wigilijna w przedszkolu w Strzeszowie
18 grudnia w Ossolineum we Wrocławiu odbyło się spotkanie wójtów i
burmistrzów gmin, które wchodzą w skład Aglomeracji Wrocławskiej.
18 grudnia spotkanie w domu Jana Pawła II przedstawicieli różnych
instytucji, których działalność jest powiązana z rolnictwem
19 grudnia spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej
20 grudnia uroczyste przekazanie kluczyków do radiowozu dla Policji w
Trzebnicy
28 grudnia Msza Św. w Bazylice w Trzebnicy na specjalne zaproszenie
Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego oraz
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Draba.
29 grudnia – spotkanie z przedstawicielem koła łowieckiego TROP w
sprawie planu odstrzału na rok 2009.

Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poinformował, że brał udział w
posiedzeniach komisji budżetowej i rewizyjnej Rady Gminy.
Ad. 3
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos skarbnik gminy Marii
Januszek, która przedstawiła radnym uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie budżetu. Uchwała była przedmiotem obrad ostatniego
posiedzenia Komisji Budżetowej- powiedziała M.Januszek i stwierdziła, że na
zwiększenie dochodów budżetowych o 1.176.745 zł wpłynęły:
Dotacje w wysokości :
• 810 tyś. zł od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie w
ramach
„Kontraktu
Wojewódzkiego
dla
Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2008” przedsięwzięcia inwestycyjnego
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Gminy Wisznia Mała pn. Budowa chodnika wraz z kanalizacją
deszczową wzdłuż drogi powiatowej w m. Psary”- etap I i II
• 23.804 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie placu zabaw
w Wiszni Małej
• 60.600 zł WFOŚiGW we Wrocławiu na dostawę i montaż oraz
rozruch kompletnej stacji do odwadniania osadu na oczyszczalni
ścieków w Strzeszowie.
Z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pn. plan usuwania
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wisznia Mała otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 14. 274 zł. Uzyskaliśmy także ponadplanowe
dochody w wysokości 268.067 zł. Skarbnik Maria Januszek poinformowała, że
zwiększenie dochodów oraz zmiany w planie wydatków budżetowych
spowodowały zmniejszenie planowanego zadłużenia gminy w 2008 r. do kwoty
422.593 zł, z czego 60.600 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW na dostawę i
montaż oraz rozruch kompletnej stacji do odwadniania osadu dla oczyszczalni
ścieków w Strzeszowie. Zadłużenie gminy jest śladowe i to daje perspektywy do
realizacji inwestycji na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił otwarcie dyskusji w sprawie uchwały o
zmianach w planie budżetu gminy. Maria Januszek jeszcze raz zabrała głos
informując zebranych, że w/w uchwała była szczegółowo analizowana przez
członków komisji budżetowej. Radni nie wnieśli dodatkowych zapytań.
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/XXIII/138/08. Stanowi ona załącznik nr 2
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Kolejny punkt programu sesji dotyczył projektu uchwały budżetowej na
rok 2009.Tadeusz Wyrwas oddał głos wójtowi gminy Stanisławowi Moik, który
powiedział, że istnieją pewne inwestycje priorytetowe z realizacji, których gmina
nie może zrezygnować. Należą do nich:
¾
budowa ośrodka zdrowia w Wiszni Małej (na tę inwestycję
potrzebujemy ok. 4 ml zł, złożyliśmy wniosek w ramach
ogłoszonego naboru).
¾
rozbudowa ujęć wodnych i stacji uzdatniania wody w Machnicach.
Na razie trudno oszacować, jaki będzie ostateczny koszt tego
zadania, ale kiedy ogłoszą nabór będziemy także i w tym wypadku
starać się o fundusze.
¾
budowa kanalizacji z Wrocławiem i problem zrzutu ścieków. W
tym zadaniu jesteśmy dopiero na początku drogi. Nawet po
wybudowaniu kanalizacji w Krzyżanowicach i na „górce” w
Psarach będzie to dopiero początek bardzo kosztownej inwestycji.
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Realizujemy także inwestycje tzw. „medialne” np. budowa boiska
sportowego Orlik, remonty świetlic, budowa boisk wielofunkcyjnych.
Realizujemy to, co jest zawarte w wieloletnim planie inwestycyjnym, a tam
mamy rozpisane zadania na 3 kadencje, a nie na jedną. Zwłaszcza, że szykuje się
uszczuplenie naszego budżetu o ok. 1,5 ml zł, gdyż Rejonowy Zarząd
Infrastruktury Wojskowej ma przekazać Wyższej Szkole Wojskowej grunty pod
poligonem, a to oznacza zwolnienie ich z podatku – powiedział Wójt Gminy.
Jeszcze i w tym budżecie jest zapisana kwestia zwrotu nadpłaty w podatku od
czynności cywilno-prawnych niewłaściwie naliczona przez notariusza. Pieniądze
te zostały przez nas zainwestowane, ale niestety trzeba będzie je zwrócić. Dla
nas jest to rodzaj nieoprocentowanej pożyczki.
Zmieniły się także zasady dofinansowania środkami z Unii Europejskiej.
Urząd Marszałkowski poinformował, że gminy powinny mieć pełne
zabezpieczenie finansowe dla planowanych inwestycji i dopiero po ich
zrealizowaniu i rozliczeniu mogą się starać o zwrot nakładów. W ten sposób
blokowane są duże środki finansowe, a tak nie powinno być –powiedział Wójt
Stanisław Moik
Staramy się dbać o równomierny rozwój całej gminy i wszędzie
poprawiać warunki życia naszym mieszkańcom – powiedział Wójt Gminy
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas oddał głos
Zastępcy Wójta Jakubowi Bronowickiemu, który przedstawił autopoprawki do
przedłożonego projektu. Stwierdził, że dotyczą one tych zadań, na które
pozyskaliśmy środki, ale nie udało się ich wykorzystać, głównie ze względu na
pogarszające się warunki pogodowe (realizacja np. budowy boisk może
przebiegać tylko przy określonej temperaturze i wilgotności powietrza). Należą
tu takie zadania jak:
¾
budowa boiska sportowego ”Orlik” w Krzyżanowicach
¾
budowa boiska wielofunkcyjnego w Psarach
¾
ogrzewanie świetlicy wiejskiej Szymanowie, gdyż nie ogłoszono
jeszcze naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy
nadzieję na realizację tego zadania w przyszłym roku i wpisujemy
je do WPI.
¾
modernizacja drogi w Szewcach ul. Lotnicza. Jesteśmy na liście do
dofinansowania i również mamy nadzieję na realizację tego
zadania w przyszłym roku. W naszym budżecie musimy na to
zabezpieczyć kwotę 2 ml zł przy wsparciu 20% rezerwą kosztów
ogólnych.
Jedyną możliwością zabezpieczenia środków na te zadania jest zadłużenie
zwłaszcza, że nie udało nam się sprzedać 2 działek o znacznej wartości, ale tu
spodziewamy się dochodu w przyszłym roku – powiedział Jakub Bronowicki
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 12.10 ogłosił 15 minutową
przerwę w obradach.
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Po przerwie Przewodniczący Tadeusz Wyrwas otworzył dyskusję nad
projektem budżetu na 2009 rok.
Głos zabrał radny Czesław Pisarek, który powiedział, że zwykle założenia
do planu budżetu gminy na dany rok są bardzo ambitne, ale w ciągu roku
poprzez wprowadzanie poprawek i zmian rozmywają się. Nie dyskutuję tutaj z
zadaniami priorytetowymi, ale z tym, co jest ponad – powiedział p. Pisarek. To,
do czego dążymy nie jest realizowane tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie
będziemy robić zamieszania i najprawdopodobniej przyjmiemy te uchwałę.
Muszę jednak zwrócić uwagę, że północna część naszej gminy jest zaniedbana i
niedoceniana.
Wójt Gminy Stanisław Moik powiedział, że rozumie starania radnych o
realizowanie inwestycji w miejscowości, którą reprezentują, ale nie jest tak, że
gmina nie realizuje inwestycji na północy. Zwróćmy uwagę, że z usług ośrodka
zdrowia w Wiszni Małej skorzysta właśnie północna część, a to obecnie nasza
priorytetowa inwestycja. Krzyżanowice, Psary czy Szymanów należą do innej
przychodni. Opracowujemy obecnie projekt techniczny kanalizacji sanitarnej
dla Wysokiego Kościoła i części Wiszni Małej. Moglibyśmy rozpocząć
rozbudowę ujęć wodnych dla północnej części gminy, ale zwróćmy uwagę, że
pochłonie ona ponad połowę budżetu i inne inwestycje zostaną zablokowane na
dłuższy okres czasu.
Innych wypowiedzi nie było. Przystąpiono do głosowania autopoprawek
zgłoszonych przez Zastępcę Wójta Gminy. Kto jest „za” przyjęciem
autopoprawek – zapytał Tadeusz Wyrwas, 12-stu radnych głosowało „za”, 3
osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował także, że Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywną opinię w sprawie projektu
budżetu gminy oraz sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu
uchwały budżetowej Rady Gminy Wiszni Mała
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie budżetu gminy na
2009 rok i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. W głosowaniu oddano 9
(dziewięć) głosów „za” przyjęciem uchwały, 6(sześciu) radnych wstrzymało się
od głosu. Uchwała została przyjęta i otrzymała nr V/XXIII/139/08. Stanowi ona
załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Zastępca Wójta Jakub Bronowicki poinformował, że do Wojewody
Dolnośląskiego wpłynęła skarga Pani Ewy Pietruszki zam. w Psarach dotycząca
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wisznia Mała. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
skargę na działalność Wójta i Urzędu rozpatruje Rada Gminy. W związku z tym
Wydział Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał
skargę Ewy Pietruszki do Rady Gminy. Jej rozpatrzeniem zajęła się Komisja
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Rewizyjna RG, która uznała skargę za nieuzasadnioną. Projekt uchwały zawiera
szczegółowe uzasadnienie do jej podjęcia.
Zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXIII/140/08. Stanowi
ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy nr V/XXII/08 z dnia 10 grudnia
2008 roku został przyjęty bez uwag.
Ad.7
Radny Feliks Kondracki poruszył problem agresywnych psów w
Ozorowicach, które przebywają poza ogrodzeniem posesji, atakują
przechodniów i stanowią zagrożenie.
Radna Grażyna Hadała nawiązując do wypowiedzi p. Kondrackiego
stwierdziła, że problem bezpańskich bądź źle nadzorowanych psów dotyczy
wielu wsi i dobrze byłoby podjąć jakieś kompleksowe rozwiązanie. To samo
dotyczy gospodarki śmieciowej i problemu z segregacją odpadów.
W odpowiedzi głos zabrał Zastępca Wójta informując, że rzeczywiście
zadaniem gminy jest wyłapywanie bezpańskich psów, ale w tym konkretnym
wypadku, kiedy właściciel jest znany gmina nie ma prawnego instrumentu żeby
go zmusić do utrzymania psa w granicach posesji. Mają tu zastosowanie
przepisy Kodeksu Karnego i tylko Sąd może zadecydować o ich zastosowaniu.
Gmina interweniowała na Policji, w prokuraturze, w instytucjach opieki nad
zwierzętami. Sprawa toczy się w Sądzie.
Radny Tadeusz Górka zapytał, dlaczego drogowe słupy oświetleniowe w
Ligocie Pięknej przy ulicy Prostej zostały wybudowane przy samej krawędzi
jezdni, a słup przy posesji pani Pasierbskiej posadowiono wręcz pośrodku
skrzyżowania?
W odpowiedzi głos zabrała pani Sławomira Hermann informując, że
budowa tego odcinka oświetlenia drogowego zostanie tymczasowo wstrzymana.
Gmina lamp nie może wybudować na cudzym gruncie. Z kolei w pasie
drogowym nie ma już miejsca, gdyż przebiega tam gaz i inne media. Właściciele
posesji z własnej woli przesunęli płoty o 1 metr w głąb swoich działek. Być może
przesuniemy te słupy za zgodą właścicieli na teren ich posesji. Na razie
wstrzymamy się z realizacją tego zadania.
Radny Mirosław Moczulski z Machnic korzystając z obecności członka
Zarządu Powiatu p. Zygmunta Wojciechowskiego poprosił o interwencję w
sprawie remontu drogi w Machnicach. Firma wykonująca remont pozostawiła
mieszkańców w trudnej sytuacji. Wylany na drogę asfalt jest bardzo wysoki,
samochody nie mogą się wyminąć, jeżeli zjedzie się z asfaltu trudno autem
osobowym na powrót na niego wjechać. Asfalt wylewany był przy
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niesprzyjających warunkach pogodowych (padał deszcz ze śniegiem), a prace
wykonywano bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony Powiatu. Dopiero po mojej
interwencji pani Sabina Misiak - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych
obiecała przysłać kogoś do nadzoru – powiedział Mirosław Moczulski. Poza tym
niezbędne jest wykonanie utwardzonych poboczy.
Następnie głos zabrała sołtys z Machnic p. Anna Moczulska informując,
że drogę wykonano do połowy miejscowości dzieląc mieszkańców na lepszych i
gorszych. Zostało jeszcze 11 rodzin, do których nie doprowadzono drogi. Tak
być nie może, że droga urywa się w połowie wsi.
Następnie głos zabrał p. Zygmunt Wojciechowski informując, że przekaże
uwagi dotyczące modernizacji drogi w Machnicach do odpowiednich służb w
Powiecie. W imieniu Zarządu Powiatu podziękował
za bardzo dobrą
współpracę przy realizacji wspólnych inwestycji i złożył życzenia noworoczne.
Poinformował także o przyjęciu przez Powiat projektu budżetu na przyszły rok i
o głównych zadaniach do realizacji (budowa skrzydła rehabilitacyjnego szpitala
powiatowego, sali gimnastycznej i boiska oraz rozbudowa i modernizacja
domów pomocy społecznej). Mamy podobne problemy jak i wy. Też są głosy, że
nie realizujemy inwestycji sprawiedliwie w każdej gminie. Zrobiliśmy, więc
szczegółową analizę i okazało się, że nie ma drastycznych różnic miedzy
gminami-powiedział Zygmunt Wojciechowski.
Ad.8
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję o godzinie 12.10 wypowiadając słowa „zamykam sesję Rady
Gminy”.
Podpisał:

Protokołowała :
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