Protokół Nr V/XXIV/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 lutego 2009 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 referatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej (GKiIT) Sławomira
Hermann oraz sołtysi wg. listy obecności.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecnych było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był pan Kamil
Ziętek. 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 budŜetu gminy na 2009 r.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na finansowanie zadania pod nazwą: Dostawa, montaŜ oraz
rozruch kompletnej stacji do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w
Strzeszowie, gm. Wisznia Mała.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wystawienia weksla na
zabezpieczenie spłaty długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie
zadania pod nazwą: „Dostawa, montaŜ oraz rozruch kompletnej stacji do
odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm. Wisznia
Mała”
6. Uchwała w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” jako
zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie ”Centrum
sportowego w Wiszni Małej”.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Szymanów” na lata 2008-2015.
8. Uchwała w sprawie ustalenia odpłatności za wyŜywienie i za korzystanie ze
świadczeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków
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do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw.
10.Uchwała w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Wisznia
Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na 2009 rok.
11.Uchwała w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Wisznia Mała.
12.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14.Zamknięcie obrad.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zapytał czy są uwagi do
przedstawionego programu obrad?
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
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Ad.2
Głos zabrał wójt Stanisław Moik informując o spotkaniach i uroczystościach,
w których brał udział od czasu ostatniej sesji:
spotkanie z panią wizytator Kuratorium Oświaty ElŜbietą Kacperkiewicz w
sprawie reformy szkolnictwa i przyjęcia dzieci 6-cio letnich do szkół,
spotkanie z inwestorami posiadającymi grunty w Ligocie Pięknej odnośnie
planów zagospodarowania przestrzennego na ich terenach. Ciekawe
propozycje dotyczące wprowadzenia nowych technologii i wykorzystania
tych terenów na cele wystawiennicze, szkoleniowo-konferencyjne oraz
wypoczynkowe,
opłatek gminny – w Ligocie Pięknej,
spotkanie Komisji Urbanistycznej,
13 stycznia w Krynicznie odbyło się walne zgromadzenie Lokalnych Grup
Działania zrzeszonych w Krainie Wzgórz Trzebnickich. KaŜda gmina
naszego powiatu ma tam swoich reprezentantów,
spotkanie z panią prezes Małgorzatą Danek z Vratislavii Residence w
sprawie budowy Osiedla Malinowego,
spotkanie Komisji Urbanistycznej,
uroczystości 10-cio lecia Samorządu Trzebnickiego,
opłatek w Psarach i opłatek „ Strzelecki” w OKSiR,
spotkanie z prezesem Aeroklubu Wrocławskiego w sprawie róŜnych
nieuregulowanych spraw prawnych dotyczących lotniska w Szymanowie
m.inn. dojazdu,
spotkanie opłatkowe w Wysokim Kościele,
spotkanie z potencjalnym inwestorem w sprawie działalności Ośrodka
Wodnego w Wiszni Małej,
spotkanie z arch. Joanną Mierzejewską, która nie jest w stanie zakończyć
prac nad Studium i planami miejscowymi ze względu na wariantowość
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przebiegu trasy S-5. Prawdopodobnie jej przebieg będzie taki, jak
zaznaczono w projekcie Studium, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
zakończenie zajęć zimowych w świetlicach środowiskowych, odwiedziliśmy
dzieci w świetlicach w Pierwoszowie i Strzeszowie,
wręczenie dyplomu dla Pana Jana Latkowskiego z okazji jego jubileuszu,
przy Szkole Podstawowej w Strzeszowie otwarto punkt przedszkolny,
odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu naszej gminy na temat
powaŜnego problemu wynikającego z potrzeby zapewnienia sal lekcyjnych
dla dzieci 6-cio letnich,
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Komendy
Policji w śmigrodzie,
jutro mamy waŜne spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie przebiegu trasy S-5.

Tadeusz Wyrwas poinformował, Ŝe wielu mieszkańców zgłasza uwagi dotyczące
odśnieŜania, potrzeby remontu dróg i przeciągania się prac nad uchwaleniem
Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, Ŝe do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
• Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące odpłatności za przedszkole
publiczne,
• Wojewoda Dolnośląski skierował do Sądu Wojewódzkiego skargę na
uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wisznia Mała w sprawie regulaminów
wynagradzania nauczycieli,
• Stowarzyszenie Kulturalne Mieszkańców Kryniczna, RogoŜa i Psar
skierowało do Rady Gminy prośbę o rozwaŜenie moŜliwości wpisania do
rejestru zabytków parku w Psarach,
• Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła z pismem dotyczącym organizacji
wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu tego
roku,
• 11 lutego – sesja Rady Powiatu Trzebnickiego,
• Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła uwagi do uchwały w sprawie
budŜetu gminy na 2009 rok.
Ad.3
Przewodniczący obrad oddał głos p. Marii Januszek, która
poinformowała zebranych, Ŝe główną przyczyną wprowadzenia zmian w
budŜecie gminy na 2009 rok jest pismo Ministra Finansów informujące Wójta
Gminy o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz o udziałach
gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy
budŜetowej na 2009 r. Zmniejszeniu uległa m.in. część oświatowa o 195.186 zł.
Z kolei Wojewoda Dolnośląski pismem poinformował Wójta o wysokościach
dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budŜetowej na
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2009 rok. Kwoty uległy zwiększeniu o 15.083 zł, z czego na oświatę o 5.083 zł, a
na pomoc społeczną – doŜywianie 10.000 zł.
Skarbnik Maria Januszek powiedziała takŜe, Ŝe w 2008 roku zakupiono
prasę do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków. Jednocześnie Wójt złoŜył
wniosek o dofinansowanie tego zadania. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW z dnia 16
grudnia 2008 roku zostało przyznane gminie następujące dofinansowanie:
poŜyczka w kwocie 60.600 zł i dotacja w kwocie 60.600 zł. W 2008 roku w
planie budŜetu gminy ujęto te kwoty, ale ich nie zrealizowano, nastąpi to w roku
bieŜącym. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na: zadania inwestycyjne,
utrzymanie dróg gminnych, schronisko dla zwierząt, dla Stowarzyszenia
„SOWA” oraz na zwiększenie wydatków administracyjnych związanych głównie
z wysłaniem nakazów podatkowych na 2009 rok. Skarbnik Gminy
poinformowała, Ŝe proponowane zmiany w planie budŜetu były szczegółowo
omówione podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej oraz Ŝe w projekcie
uchwały uwzględniono uwagi przedłoŜone przez RIO, a dotyczące budŜetu
gminy na 2009 rok. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2009 i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXIV/141/09. Stanowi ona załącznik nr 2
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wprowadzenia zmian w uchwale
dotyczącej zaciągnięcia poŜyczki z WFOŚiGW. Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe
zwróciliśmy się o poŜyczkę do WFOŚiGW w 2008 roku. Zarząd Funduszu podjął
pozytywną decyzję o udzieleniu poŜyczki i dotacji kwocie 60,600 zł. Jednak dla
rozpoczęcia procesu pozyskania tych środków konieczna była opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą otrzymaliśmy, ale nie udało się juŜ
wprowadzić tych środków do budŜetu w roku 2008. Prasę dla oczyszczalni
zakupiliśmy w 100% za własne środki. Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pod nazwą:
Dostawa, montaŜ 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/XXIV/142/09. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Zastępca Wójta informując, Ŝe kolejna uchwała jest ściśle
powiązana z poprzednią, gdyŜ ma słuŜyć zabezpieczeniu spłaty poŜyczki
pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
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Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty długoterminowej poŜyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na finansowanie zadania pod nazwą: „Dostawa, montaŜ 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/XXIV/143/09. Stanowi
ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas oddał głos Zastępcy Wójta, który
poinformował, Ŝe uchwała w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in
blanco” jako zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie ”Centrum
sportowego w Wiszni Małej” związana jest z moŜliwością pozyskania środków
na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wiszni Małej przy szkole podstawowej.
Mamy tę inwestycję wpisaną do WPI, a poniewaŜ jest szansa staramy się o
dofinansowanie. Boisko będzie miało nawierzchnię poliuretanową przeznaczoną
do gry m.in. w siatkówkę i koszykówkę W ubiegłym roku na taki sam cel tj.
budowę boiska wielofunkcyjnego w Psarach otrzymaliśmy 200 tys. złotych. Ze
względu na warunki atmosferyczne nie udało się zakończyć prac w ubiegłym
roku, ale podpisaliśmy aneks do umowy i budowę boiska zakończymy do
czerwca br.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie
„weksla in blanco” jako zabezpieczenie prawidłowego i terminowego
wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie
”Centrum sportowego w Wiszni Małej” i zapytał, kto jest „za” przyjęciem
uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXIV/144/09.
Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Wójta, który poinformował radnych, Ŝe jeszcze w ubiegłym roku odbyło się w
Szymanowie zebranie wiejskie, podczas którego m.in. zatwierdzono Plan
Odnowy Miejscowości Szymanów. Mieszkańcy chcieliby poprawy wyglądu pętli
autobusowej, remontu świetlicy wiejskiej, uporządkowania parku,
zagospodarowania boiska sportowego, przystosowania brzegów rzeki Widawa
na cele kąpieliska, a przede wszystkim oczekują remontu drogi dojazdowej i
budowy chodnika do wsi. Jest moŜliwość pozyskania na ten cel środków
unijnych. Gmina moŜe wystąpić do tego naboru tylko z jednym wnioskiem,
poniewaŜ występujemy z wnioskiem o dofinansowanie na drogę w Ozorowicach,
o pieniądze na Plan Odnowy Wsi Szymanów będzie się starał Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Pieniądze te przeznaczylibyśmy na
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ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Szymanowie. Jednak jednym z warunków
wystartowania do naboru jest podjęcie przez Radę Gminy odpowiedniej
uchwały.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Szymanów” na lata 2008-2015 i zapytał, kto jest „za”
przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXIV/145/09. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Kolejna uchwała jest wynikiem odpowiedzi na pismo, jakie wystosował do
Rady Gminy Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie ścisłego sprecyzowania
opłat za świadczenia przedszkola publicznego. Projekt uchwały szczegółowo
omówił Jakub Bronowicki - Zastępca Wójta. Gmina ponosi koszty pobytu dzieci
w przedszkolu przez 5 godzin dzienne, wydatki na pracę opiekunów, koszt
remontów. W przypadku, gdy dziecko przebywa dłuŜej w placówce (nasze
przedszkole działa przez 10 godzin dzienne) to opłatę za koszty surowców
zuŜytych do przygotowywania posiłków oraz za zajęcia opiekuńczowychowawcze ponad podstawę programową dla dzieci ponoszą rodzice lub
opiekunowie. Następnie Zastępca Wójta omówił odpłatność za świadczenia w
przypadku korzystania przez dziecko z 3 posiłków dziennie, tylko ze śniadań,
albo tylko z obiadu. § 2 szczegółowo precyzuje te sprawy. W przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 zostaje
obniŜona odpowiednio do czasu trwania nieobecności.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za
wyŜywienie i za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego w zakresie
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapytał,
kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr V/XXIV/146/09. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.9
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy informując radnych, Ŝe
organ nadzoru Wojewody Dolnośląskiego wniósł uwagi do uchwały Rady
Gminy w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli, ale
poniewaŜ nie uczynił tego w wymaganym terminie sprawę skierowano w formie
skargi do Sądu Wojewódzkiego. Wojewoda uznał, Ŝe Rada Gminy przekroczyła
swoje kompetencje i w uchwale powieliła regulacje zawarte w ustawie Karta
Nauczyciela. Stąd przed Państwem projekt uchwały zawierający poprawki
zgodne z uwagami Wojewody - powiedział Zastępca Wójta i szczegółowo
omówił wszystkie wprowadzone poprawki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów
określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
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zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia
Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i
zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXIV/147/09. Stanowi ona załącznik nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Wójta Gminy Jakuba Bronowickiego, który poinformował, Ŝe Stowarzyszenie
Oświatowe ”SOWA” zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 3 tyś.
złotych z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, podnoszenie sprawności
fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy, na organizację róŜnych konkursów wśród
uczniów naszych szkół. Jest to Stowarzyszenie, które prowadzi działalność na
terenie naszego powiatu i podobne wnioski skierowało do innych gmin. Dobrze
by było, Ŝeby takŜe nasze dzieci mogły skorzystać z oferty, jaką proponuje
Stowarzyszenie.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmiany rocznego
programu współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok i
zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXIV/148/09. Stanowi ona załącznik nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas poprosił o zabranie głosu Zastępcę
Wójta Gminy. W ustawie o ochronie zwierząt jest zapis mówiący o tym, Ŝe Rada
Gminy moŜe ustalić zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zwierzęta
hodowlane są wpisane do rejestrów i ustalenie ich właściciela nie jest trudne.
Gorzej ma się sprawa z bezdomnymi psami i kotami. JeŜeli nie uda się ustalić
właściciela zwierzęcia, wtedy jego obowiązki przejmuje gmina – poinformował
Jakub Bronowicki. Uchwała ta wymaga uzgodnienia z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii, który pozytywnie zaopiniował nasz projekt. Zwróciliśmy się takŜe
do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pn. StraŜ dla Zwierząt w Polsce Zarząd
Okręgowy we Wrocławiu, które z kolei zaopiniowało ją negatywnie.
Uzgodnienie jest niezbędne do uchwały, natomiast opinia nie jest wiąŜąca –
powiedział Jakub Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wisznia Mała i zapytał, kto
jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
otrzymała nr V/XXIV/149/09. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu z obrad
Rady Gminy.

7

Ad.12
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy nr V/XXIII/08 z dnia 30 grudnia
2008 roku został przyjęty bez uwag.
Ad.13
Głos zabrała Kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała
zebranych, Ŝe 10 lutego obradowała Komisja Inwestycyjna Rady Gminy,
podczas której szczegółowo przeglądano wnioski radnych i sołtysów do budŜetu
gminy pod kątem bieŜących remontów. Remonty doraźne robimy w zaleŜności od
potrzeb, ale pamiętajmy, Ŝe gmina posiada 200 km dróg, a dróg wewnętrznych,
czyli ulic w miejscowościach jest ok. 80 km. Powstają przy nich nowe domy.
Mamy 40 km dróg gruntowych, które nie są w ogóle niczym utwardzone, nawet
tłuczniem. Tymi drogami będziemy mogli zająć się dopiero, gdy śnieg stopnieje i
spłynie, a drogi nieco obeschną, ale pieniędzy na to mamy niewiele.
Przygotowaliśmy dokumentację do remontu ulicy Krótkiej w Wiszni Małej oraz
w Mienicach drogi na Węgrzynów. Na inne drogi mamy środki, które wystarczą
nam na podsypywanie i równanie oraz uzupełnianie ewentualnych ubytków w
drodze - powiedziała Sławomira Hermann.
W perspektywie ostatnich opadów śniegu i licznych telefonów
mieszkańców w sprawie odśnieŜania chciałabym przypomnieć, Ŝe istnieje
podział na kategorie zimowego utrzymania dróg i obowiązuje kolejność ich
odśnieŜania - powiedziała Sławomira Hermann. Jest to określone w
postępowaniu przetargowym i w umowie, którą podpisaliśmy z Wykonawcą.
Nasz Wykonawca w tych warunkach atmosferycznych, które zaistniały poradził
sobie dobrze. W pierwszej kolejności odśnieŜa się ulice główne, i te, którymi
jeŜdŜą autobusy szkolne, a dopiero potem uliczki boczne. Powiat takŜe określił,
Ŝe np. piaskiem i solą posypuje się nie całe drogi, tylko łuki i spadki na drogach
– poinformowała kierownik Hermann.
Następnie Sławomira Hermann przedstawiła plany remontowe w
budynkach komunalnych. Poinformowała, Ŝe aktualnie przygotowywane są dwa
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie środkami unijnymi tj.
budowa drogi w Ozorowicach oraz budowa wielofunkcyjnego boiska w Wiszni
Małej.
Kończą się teŜ umowy na funkcjonowanie linii autobusowych 908 i 130
oraz naszych wewnętrznych BUS-ów. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu skierował w związku z tym pismo do naszej gminy o przekazywanie
wszelkich uwag odnośnie tych połączeń. Prosimy o wsłuchiwanie się w opinie
mieszkańców dotyczących np. ilości połączeń czy godzin, w jakich są
wykonywane i przekazywanie tych sugestii do Urzędu Gminy.
Następnie głos zabrał Stanisław Moik, który poinformował zebranych, Ŝe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury złoŜył nowe deklaracje podatkowe. Uszczuplają
one nasze dochody o ok. 1,5 mln złotych. Jest to spowodowane przesunięciem
duŜej części gruntów pod zarząd WyŜszej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.
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Jeszcze raz podkreślam, Ŝe przy wszystkich realizowanych przez nas
inwestycjach najwaŜniejsze są: SUW, Ośrodek Zdrowia i połączenie
kanalizacyjne z Wrocławiem – powiedział Stanisław Moik
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną waŜną kwestię –
powiedział Wójt Gminy. Odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, podczas którego
omawialiśmy moŜliwości przyjęcia dzieci 6-cio letnich do szkoły i problemów
lokalowych z tym związanych. W najtrudniejszej sytuacji jest szkoła podstawowa
w Psarach. Tam nie ma moŜliwości wygospodarowania dodatkowego
pomieszczenia. Trudno będzie takŜe znaleźć takie pomieszczenie w szkole w
Strzeszowie. Dzieci z klasy”0” na razie uczą się w przedszkolu, ale kiedy trzeba
będzie realizować obowiązek szkolny to te dzieci mają być w budynku szkoły, bo
przedszkole ma mieć miejsce na dzieci młodsze. Być moŜe rozwiązaniem będzie
tu system zmianowy – powiedział Wójt Gminy.
Zastępca Wójta Gminy ustosunkował się takŜe do pisma członków
Stowarzyszenia Kulturalnego Mieszkańców Psar, RogoŜa i Kryniczna, którzy
wystąpili do Rady Gminy z wnioskiem o objęcie ochroną pomnikową drzew
rosnących w parku w Psarach. Sądzimy, Ŝe ta decyzja miałaby na celu
uchronienie tego terenu przed przeznaczeniem go pod drogę S5. RozwaŜymy
moŜliwość wzięcia pod ochronę kilku wartościowych drzew, ale nie chcielibyśmy
zamykać sobie drogi do rekreacyjnego zagospodarowania tego terenu. Poza tym
utrzymanie drzew pomnikowych wiąŜe się ze sporymi wydatkami.
Ad.14
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych
i sołtysów Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas zakończył sesję o
godzinie 12.50 wypowiadając słowa ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisał:
Protokołowała:
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