Protokół Nr V/XXVI/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 kwietnia 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.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy (piętnastu radnych). Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek oraz sołtysi wg. listy
obecności.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał proponowany porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Pierwoszów zwanego dalej
MPZP PIERWOSZÓW IV.
4. Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami za rok
2008.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat i
zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia mała dodatków
do wynagrodzenia oraz szczegółowego obliczenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw.
8. Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
9. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2008 rok.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. 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 wydarzeniach, które miały
miejsce od czasu ostatniej sesji.
• 25 marca – spotkanie z mieszkańcami RogoŜa w sprawie
zniesienia współwłasności, w której gmina ma swój udział. Takie
współwłasności występują równieŜ w Pierwoszowie i Malinie
• 26 marca – spotkanie z Radosławem Ratajszczakiem, Dyrektorem
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w sprawie
ujęcia w studium zapisu dotyczącego utworzenia parku safarii
• 29 marca – panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wiszni Małej
uczestniczyły w Wystawie Stołów Wielkanocnych i zdobyły tam I
nagrodę
• spotkanie z Dyrektorem Marszałkiem z Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej w sprawie przeznaczenia gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe
• spotkanie z Wicewojewodą Zdzisławem Średniawskim w sprawie,
m.in. zakupu nowego wozu bojowego dla naszej StraŜy PoŜarnej
• spotkanie z Witoldem Ostrowskim z Krakowa w sprawie budowy
elektrownii wiatrowych
• 2 kwietnia spotkanie z sołtysem Wiszni Małej i paniami z Koła
Gospodyń Wiejskich w sprawie organizacji doŜynek gminnych
• 2 kwietnia odbył się uroczysty koncert w kościele w Krynicznie z
okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II
• 6 kwietnia wystawa stroików wielkanocnych
• 8 kwietnia odbyło się spotkanie sołtysów i radnych na temat
Studium Zagospodarowania Przestrzennego
• 9 kwietnia uczestniczyłem w Śniadaniu Wielkanocnym w naszym
przedszkolu w Strzeszowie
• 11 kwietnia spotkanie w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie modernizacji
Wrocławskiego Węzła Wodnego. Na naradzie obecny był równieŜ
pełnomocnik ds. Programu Odra. śądaliśmy na tym spotkaniu
zapisania w zadaniach rządowych bądź samorządowych szczebla
wojewódzkiego budowy wałów przeciwpowodziowych.
• 16 kwietnia kolejne spotkanie w sprawie zniesienia
współwłasności w RogoŜu,
• 17 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyła
się narada dotycząca rozwoju kolei aglomeracyjnej
• 22 kwietnia spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie zapewnienia
moŜliwości nauczania dzieci młodszych. Najtrudniejsza sytuacja
jest w szkole w Psarach, gdzie jest brak trzech sal lekcyjnych, w
szkole w Strzeszowie brakuje jednego pomieszczenia.
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• 24 kwietnia techniczny odbiór boiska „ORLIK” w
KrzyŜanowicach
• 29 kwietnia, w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z księdzem
proboszczem z parafii w Krynicznie w sprawie zdjęcia z
dzisiejszego porządku obrad uchwały dotyczącej udzielenia
bonifikaty na sprzedaŜ nieruchomości pod budowę kaplicy w
Szymanowie. Ksiądz Proboszcz zlecił wykonanie badań
hydrogeologicznych terenu, na którym miałaby stanąć kaplica.
Badania wykazały, Ŝe ten grunt jest mało stabilny. W jego
powierzchniowej warstwie występują piaski i inne mało stabilne
frakcje glebowe. Przed rozpoczęciem budowy naleŜałoby wybrać
część tego podłoŜa, wylać ławy Ŝelbetowe, wybudować
wzmacniające słupy i dopiero na takiej podbudowie moŜna
rozpocząć właściwe prace budowlane. Niestety działania te
byłyby bardzo kosztowne i ksiądz Proboszcz obawia się, czy
społeczeństwo udźwignie tak znaczny cięŜar finansowy tego
przedsięwzięcia. W związku z tym nie będzie tej uchwały na
dzisiejszej sesji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. Gmina w
Szymanowie posiada tylko boisko przy ulicy Lotniczej, ale
znajduje się ono w strefie ochronnej lotniska i taki obiekt (z
wyŜszą wieŜą) byłby zagroŜeniem.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Tadeusz Wyrwas przypominając,
Ŝe dnia 30 kwietnia upływa termin złoŜenia oświadczeń majątkowych przez
radnych.
Ad.3
Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska, informując, Ŝe dzisiejsza
uchwała
kończy
procedurę
uchwalania
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego w Pierwoszowie. Obszar objęty planem
jest własnością prywatną, w skład której wchodzą 23 działki. Najlepszy
dojazd do nich byłby od strony północnej ze względu na cenny ekosystem na
południu, który mógłby zostać naruszony podczas budowy drogi. Podejmując
tę uchwałę umoŜliwiamy zabudowę części południowej. Plan dopuszcza
własne ujęcia wody i szamba, zachowano stosowne odległości od lasów i
linii wysokiego napięcia. Plan jest zgodny z aktualnie obowiązującym
studium –powiedziała arch. Joanna Mierzejewska.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w
obrębie Pierwoszów zwanego dalej MPZP Pierwoszów IV i zapytał, kto jest
za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie otrzymała nr
V/XXVI/152/09. Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
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Ad.4
Głos zabrał zastępca wójta Jakub Bronowicki, który poinformował, Ŝe
Energetyka planuje budowę nowej stacji transformatorowej przy drodze
Ligota Piękna – Malin. Tam jest obecnie słupowa stacja transformatorowa,
która ma zostać zlikwidowana. Chcemy sprzedać działkę o powierzchni 98m²
w trybie bezprzetargowym dla Energetyki, aby umoŜliwić realizację tej
bardzo potrzebnej naszym mieszkańcom inwestycji. Jednak ta transakcja
moŜe się odbyć tylko za aprobatą Rady Gminy-powiedział Jakub
Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zwolnienia z
obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i zapytał, kto jest „za”
przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie
wstrzymującym, 14 radnych głosowało ”za” przyjęciem uchwały, która
otrzymała nr V/XXVI/153/09. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.5
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami
przedstawił zastępca wójta Jakub Bronowicki szczegółowo omawiając
wydatki związane z segregacją odpadów komunalnych, utrzymaniem i
monitoringiem wysypiska w Mienicach. Sprawozdanie w formie opisowej
znajduje się do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
bądź u Przewodniczącego Rady.
Ad.6
Głos zabrał zastępca wójta informując, Ŝe na gminne wysypisko w
Mienicach trafiają obecnie odpady komunalne niesegregowane. Projekt
uchwały, który radni rozpatrują na dzisiejszej sesji zawiera zapis ”inne niŜ
niebezpieczne”. Zapis ten da nam moŜliwość składowania na wysypisku nie
tylko odpadów niesegregowanych, ale równieŜ segregowanych.
Opłaty za składowanie odpadów gmina odprowadza do Urzędu
Marszałkowskiego. Obecnie dopłacamy ok.100 tyś. złotych do kosztów
utrzymania wysypiska w Mienicach. MoŜemy jednak zbilansować te koszty
poprzez podniesienie opłaty eksploatacyjnej za składowanie i utylizację
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. Pytanie do radnych jest takie
czy pozostajemy przy kwocie 49 zł czy teŜ podnosimy do 62,50 zł. Ta
podwyŜka nie będzie miała wpływu na opłaty wnoszone przez mieszkańców
za wywóz pojemników z odpadami posesji.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wzrost opłaty eksploatacyjnej.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat i zasad rozliczania świadczonych usług w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zapytał, kto
jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
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otrzymała nr V/XXVI/154/09. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.7
Zastępca Wójta przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku Sejm i Senat
znowelizował ustawę Karta Nauczyciela. Nowelizacja weszła w Ŝycie z
końcem stycznia br. W związku z tym uchwały dotyczące regulaminów
wynagradzania nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń, które zostały przez
nas podjęte jesienią straciły waŜność. Organ nadzoru Wojewody wyraził
opinię, Ŝe uchwały te powinny zostać podjęte ponownie mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009 r. Na dzisiejszej sesji realizujemy te zalecenia –
powiedział Jakub Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia
regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom 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/XXVI/155/09. Stanowi ona
załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Kolejny punkt porządku obrad takŜe dotyczył wynagradzania nauczycieli,
a w szczególności zasad wypłacania i przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego. Powody do ponownego podjęcia tej uchwały są
identyczne z tymi, dla których podejmowaliśmy uchwałę w sprawie
dodatków do wynagrodzenia, czyli zalecenie organu nadzoru wojewody –
powiedział Jakub Bronowicki - zastępca wójta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wysokości oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXVI/156/09. Stanowi ona
załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas przypomniał
zebranym, Ŝe Wójt Gminy w wymaganym terminie przedłoŜył Sprawozdanie
z wykonania budŜetu za 2008 rok. Zostało ono szczegółowo przeanalizowane
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy, która na posiedzeniu w dniu 16
kwietnia 2009 r. wydała pozytywną opinię o realizacji budŜetu za 2008 rok i
wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Wisznia Mała.
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Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil
Ziętek, który odczytał zebranym opinię o przedłoŜonym sprawozdaniu oraz
uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Wisznia Mała za 2008 rok wraz z uzasadnieniem. Poinformował takŜe, Ŝe
dokumenty te zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem
zaopiniowania.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poinformował, Ŝe Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Tadeusz Wyrwas otworzył dyskusję. Głos zabrał Wójt Stanisław Moik
przypominając, Ŝe działania w zakresie budŜetu zostały radnym przedłoŜone
w formie opisowej i bardzo szczegółowej. Na uwagę zasługuje fakt
wyjątkowo niskiego zadłuŜenia, a co za tym idzie duŜej wiarygodności dla
nas. Będzie to bardzo istotne w przyszłości, da nam moŜliwość sięgania po
poŜyczki czy kredyty. Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do pozyskania
środków unijnych na budowę i modernizację Ośrodka Zdrowia w Wiszni
Małej. Niestety nie mamy moŜliwości zrealizowania wszystkich propozycji,
które umieściliście Państwo (i radni, i sołtysi) we wnioskach do budŜetu –
powiedział Stanisław Moik.
Głos zabrał radny Czesław Pisarek, który stwierdził, Ŝe zbyt duŜo
gminnych pieniędzy przeznacza się na sprawy mało istotne, drobne remonty
itp. Oczywiście są sprawy priorytetowe, takie jak budowa ośrodka zdrowia
czy szkoły, ale za mało środków przeznaczamy na budowę wodociągów i
kanalizacji. Zwracam uwagę szczególnie na tę nitkę wodociągu, która
prowadzi do Strzeszowa, a ma bardzo wysoką awaryjność (w ostatnim
tygodniu zdarzyły się dwie awarie). Ten wodociąg to sito i musimy coś z tym
zrobić – powiedział radny Czesław Pisarek.
W odpowiedzi zabrał głos wójt Stanisław Moik informując, Ŝe
złoŜyliśmy wnioski o dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody i sieci
wodociągowej na łączną kwotę ok. 8 mln złotych. Niestety nie zostaliśmy
zakwalifikowani do dofinansowania. Mamy jeszcze szansę na pozyskanie
środków finansowych w II-gim naborze. Sieć wodociągowa jest ciągle
rozbudowywana i podłączane są nowe budynki. Trzeba Ŝebyśmy byli
przygotowani na ten moment, gdy będziemy łączyć się z kanalizacją i
wodociągami wrocławskimi i wtedy właśnie będziemy wydatkować na ten
cel gro budŜetowych pieniędzy.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok i zapytał, kto
jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta 13-stoma głosami
”za”, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała otrzymała nr
V/XXVI/157/09. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
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Ad. 10
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2009 r. nr XXV/09 został
przyjęty.
Ad.11
Głos zabrał zastępca wójta Jakub Bronowicki informując o spotkaniu,
które odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, a dotyczyło
odbudowy i rozwoju Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej. Jest to zadanie
Marszałka, przygotowaniem jego realizacji zajęły się juŜ odpowiednie
słuŜby. W planach jest stworzenie połączeń kolejowych z Oleśnicy,
Trzebnicy, śmigrodu poprzez Wrocław do Jeleniej Góry, Legnicy i Strzelina.
Niezbędny będzie remont istniejącej trasy, gdyŜ na niektórych odcinkach
pociąg moŜe obecnie rozwinąć maksymalną prędkość ok. 30 km/h. Ogromne
koszty będą związane z modernizacją tzw. węzła wrocławskiego. Marszałek
oczekuje, Ŝe gminy przez które przebiega trasa kolei włączą się do tej
modernizacji poprzez przygotowanie przystanków i dworców kolejowych.
PKP ma przekazać gminom infrastrukturę związaną z przystankami PKP. U
nas będzie to stacja w Szewcach. Będziemy musieli przygotować dojazd,
parking dla tych pasaŜerów, którzy do stacji dojadą samochodem i samą
stację do obsługi pasaŜerskiej. Będziemy teŜ ponosić bieŜące koszty
funkcjonowania tego obiektu. Przewiduje się, Ŝe pociąg do Wrocławia będzie
kursował co pół godziny. Ma zostać stworzony prosty system opłat. W
zamyśle jest zintegrowanie biletu kolejowego z opłatami za komunikację
miejską. Zadanie jest bardzo ambitne, nie tylko pod względem finansowym,
ale takŜe organizacyjnym – powiedział Jakub Bronowicki.
Następnie glos zabrał Feliks Kondracki, przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji pytając, kiedy zostanie uruchomiony fundusz dla LZS-ów.
W odpowiedzi zastępca wójta prosił o cierpliwość, ze względu na
zmniejszone dochody i konieczność realizacji wydatków wynikających z
zawartych umów.
Sołtys Tadeusz Gardyna prosił o uporządkowanie pojemników z
segregowanymi odpadami.
Sołtys Józefa Bebłocińska zaprosiła zebranych na uroczystość otwarcia
boiska „Orlik” w KrzyŜanowicach w dniu 7 maja 2009 r.
Ad.12
Wobec wyczerpania się porządku obrad przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję o godzinie 12.05 słowami „zamykam sesję Rady Gminy
Wisznia Mała”.
Podpisał:
Protokołowała:
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