Protokół Nr V/XXVII/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 maja 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. Obradom Rady Gminy przysłuchiwali się uczniowie klasy VI Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II z Psar.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia nazw ulic w miejscowości
Pierwoszów. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po
zmianach.
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 nr IV/XIV/87/03 w sprawie ustalenia nazwy
ulicy w miejscowości RogoŜ.
5. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Pierwoszów.
6. Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik przypominając, Ŝe 27 maja obchodzimy
Dzień Samorządu Terytorialnego i z tej okazji na budynkach samorządu
terytorialnego wywieszono flagi państwowe. Następnie Wójt poinformował
obecnych na sesji, w jakich wydarzeniach i spotkaniach brał udział od czasu
ostatniej sesji.
• 2 maja wręczenie odznaczeń straŜakom z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Wiszni Małej
• 3 maja obchody Święta Konstytucji 3-go Maja w Piotrkowiczkach
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• 4 maja arch. Joanna Mierzejewska sprawie wniosków do Ministra
Rolnictwa o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W dalszym
ciągu nie ma ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu trasy S5 i w
związku
z tym prace nad
uchwaleniem Studium
Zagospodarowania Przestrzennego utknęły w martwym punkcie.
• 6 maja w Regionalnym Zarządzie Melioracji Wodnych we
Wrocławiu odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji
przeprowadzenia części wód katastrofalnych rzeki Odry doliną
Widawy i zapobieganiu chaotycznej zabudowie mieszkaniowej na
terenach zalanych wodami powodziowymi w roku 1997.
• 7 maja uroczyste otwarcie boiska „Orlik” w KrzyŜanowicach z
udziałem wielu znakomitych gości m.in. Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Marka Łapińskiego, Wicewojewody Zdzisława
Średniawskiego oraz Starosty Roberta Adacha.
• 10 maja zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody w
Ozorowicach
• 12 maja spotkanie ze Starostą Robertem Adach w sprawie
funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
• 13 maja gościliśmy w Urzędzie Gminy przedstawicieli gminy
Czerwonak, radnych i przedsiębiorców zainteresowanych
utworzeniem na ich terenie pół golfowych
• 14 maja Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zorganizowała powiatowy konkurs BHP dla szkół
• 15 maja spotkanie w sprawie DoŜynek Gminnych, które
zdecydowaliśmy zorganizować w sobotę 29 września 2009 r. o
godz. 14.00
• 18 maja spotkanie z arch. Joanną Mierzejewską w sprawie
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
• 18 maja spotkanie z właścicielką gruntu w Krynicznie, który
naleŜałoby wykupić pod budowę cmentarza. Jednak oczekiwania
właścicieli są niezmiennie bardzo wysokie (ok. 1 ml zł)
• 19 maja spotkanie z właścicielem gruntów przy lotnisku w
Szymanowie. Prowadzimy negocjacje w celu wykupienia gruntu
zajętego pod drogę dojazdową do lotniska. Gdyby jednak
negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów będziemy
starali się sądownie uzyskać zasiedzenie na słuŜebności drogowej
w celu udostępnienia w/w drogi do uŜytku publicznego
• do Urzędu Gminy zgłosił się takŜe właściciel gruntów połoŜonych
w Szymanowie przylegających do jazu na rzece Widawie i
zaproponował zamianę działki nr 126/3, która stanowi dojazd do
jazu a dzieli jego grunty, na część działki 125/1. Niestety to nie
Gmina, a Skarb Państwa jest właścicielem w/w działki i sprawę
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zamiany naleŜy omówić z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
• 19 maja spotkanie z adwokatem reprezentującym właścicieli
gruntów połoŜonych w Wiszni Małej protestujących przeciwko
nie przeznaczeniu ich działek pod budownictwo mieszkaniowe,
• 26 maja spotkanie z okazji Dnia Matki w świetlicy w Ligocie
Pięknej, podziękowania dla pani sołtys Danieli Ciecierskiej za
organizację uroczystości
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poinformował, Ŝe do Rady Gminy
wpłynęło pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące
funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”, a takŜe
informacja o planowanych obradach Forum Przewodniczących Rad Gmin. Do
udziału w nim została zaproszona takŜe Rada Gminy w Wiszni Małej.
Informuję, Ŝe na dzisiaj zaplanowano posiedzenie Rady Powiatu Trzebnickiego
– powiedział Tadeusz Wyrwas.
Ad.3
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos Zastępcy Wójta Gminy,
który poinformował zebranych, Ŝe odbyło się posiedzenie wspólne komisji
budŜetowej i inwestycyjnej Rady Gminy. Na tym spotkaniu szczegółowo
omówiono zmiany w planie budŜetu. Głównym problemem jest kwota 900 tyś
zł, które w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na budowę SUW w Machnicach.
Niestety nie zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania, ale mamy nadzieję na
pozyskanie środków w otwartym właśnie programie: Rozwój Obszarów
Wiejskich. W programie tym obowiązuje jednak warunek, Ŝe do dofinansowania
mogą być zakwalifikowane projekty jeszcze nie rozpoczęte. śeby dać gminie
szansę na pozyskanie tych funduszy proponujemy środki przeznaczone do
wykorzystania w tym roku na to zadanie zdjąć i przeznaczyć je na inne cele. W
związku z tym planujemy zwiększyć wartości następujących inwestycji:
• rozbudowa wodociągów w Szewcach,
KrzyŜanowicach oraz Wiszni Małej

Ligocie

Pięknej,

• rozbudowa sieci wodociągowej w Pierwoszowie
• połączenie wodociągu grupowego Wisznia Mała z wodociągiem
zbiorowym Kryniczno
oraz
• zwiększenie wartości
komunalnego OKSiR

zadania

pn.

modernizacja

budynku

Zastępca Wójta poinformował następnie o planowanych zmianach w
inwestycjach rocznych tj. wyposaŜenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
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Psarach, zakup pawilonu szatniowego na boisko w Malinie, zakup pawilonu
sanitarno-szatniowego na boisko w Wiszni Małej i w Ozorowicach oraz zakup
przenośnej sceny z zadaszeniem. Przeznaczamy takŜe 3 tyś. zł na
współfinansowanie budowy wodociągów tym mieszkańcom, którzy budują sieć
we własnym zakresie – powiedział Jakub Bronowicki.
W zakresie zadań bieŜących planujemy przeznaczyć kwotę 20 tyś. zł na
realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpoŜarowej”, który jest prowadzony we współpracy z Urzędem Pracy
oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zastępca Wójta
poinformował, Ŝe zostanie utworzonych 6 stanowisk pracy dla bezrobotnych
przy konserwacji cieków będących pod zarządem Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji, który wyposaŜy pracowników w odpowiednie narzędzia tak, aby w
okresie letnim wykosić i wyczyścić tereny przyrzeczne. Nadzór nad
pracownikami będzie miał Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy.
Po stronie Gminy są obowiązki związane z przebadaniem i przeszkoleniem tych
pracowników. Wynagrodzenie w kwocie 1400 zł brutto (ok. 1tyś. zł netto)
wypłaci Powiatowy Urząd Pracy.
Jakub Bronowicki poinformował, Ŝe Starosta Robert Adach wystąpił do
Gminy z wnioskiem o współfinansowanie remontu drogi do stacji kolejowej w
Pierwoszowie. Po naszej stronie leŜy budowa wiaty - przystanku dla podróŜnych
oraz parkingu na samochody. Połączenie kolejowe z Wrocławiem na tej trasie
Urząd Marszałkowski planuje uruchomić juŜ we wrześniu. W perspektywie
remontu drogi krajowej nr 5 sądzimy, Ŝe jest to bardzo dobry pomysł.
Sołtys Pierwoszowa Tadeusz Gardyna stwierdził, Ŝe dobrze byłoby takŜe
wyremontować drogę Pierwoszów – Siedlec. Zastępca Wójta odpowiedział, Ŝe
droga ta jest połoŜona na terenie gminy Długołęka, która nie jest zainteresowana
jej remontem, a my nie moŜemy finansować remontu drogi, połoŜonej poza
obrębem naszej gminy.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2009 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została
przyjęta 12 głosami ”za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała otrzymała
nr V/XXVII/158/09 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy
ulicy w miejscowości RogoŜ. Głos zabrał Zastępca Wójta wyjaśniając, Ŝe ulica
Topolowa połoŜona jest na granicy obrębów Kryniczno i RogoŜ, część działek
połoŜona za rowem przy tej ulicy naleŜy do obrębu RogoŜ. Podjęcie tej uchwały
umoŜliwi Urzędowi Statystycznemu wprowadzenie do ewidencji informatycznej
prawidłowej numeracji.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającej uchwałę nr
IV/XIV/87/03 w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości RogoŜ i zapytał,
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kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała nr V/XXVII/159/09. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.5
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie ustalenia nazw
ulic w miejscowości Pierwoszów. Sołtys Tadeusz Gardyna zapytał, dlaczego
sołectwo nie zostało powiadomione o tym zamiarze? W odpowiedzi Zastępca
Wójta poinformował, Ŝe z wnioskiem o nadanie nazw ulicom wewnętrznym
połoŜonym w Pierwoszowie zwrócili się do Urzędu Gminy współwłaściciele
tych dróg wraz z propozycjami nazw. Nie są to drogi gminne i dlatego sołectwo
nie opiniowało tego wniosku – wyjaśnił Jakub Bronowicki. JeŜeli uchwała
zostanie przyjęta na dzisiejszej sesji to wejdzie w Ŝycie po dwóch tygodniach od
momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Radni nie zgłosili uwag do projektu w/w uchwały.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w
miejscowości Pierwoszów i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXVII/160/09. Stanowi ona
załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6.
Wniosek w sprawie przekazania gruntu pod budowę kontenerowej stacji
transformatorowej został złoŜony przez EnergięPro Koncern Energetyczny S.A.
kilka miesięcy temu. W międzyczasie zmieniła się nazwa wnioskodawcy na
EnergiaPro S.A. Zgodnie z wymogami uchwała musi być wydana na nowego
właściciela i w związku z tym występuje potrzeba ponownego jej podjęcia.
Radni nie zgłosili zastrzeŜeń.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia nieruchomości w drodze przetargu i zapytał, kto jest „za” przyjęciem
uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXVII/161/09
i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 roku nr XXVI/09
został przyjęty.
Ad.8
Radny Czesław Pisarek przypomniał, Ŝe trwają prace przygotowawcze do
rozpoczęcia modernizacji drogi krajowej nr 5. Dla mieszkańców naszej gminy
będzie się to wiązało z duŜymi utrudnieniami w dotarciu do Trzebnicy czy
Wrocławia. UwaŜam, Ŝe naleŜałoby się zastanowić nad połączeniem gminy inną
trasą z Trzebnicą np. drogą do Węgrzynowa. Zwracam tez uwagę, Ŝe istnieje
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droga ze Strzeszowa do Piotrkowiczek tzw. „betonówka”, ale niestety w bardzo
złym stanie, zarośnięta krzakami.
Głos zabrał zastępca wójta, który powiedział, Ŝe remont „5” ma się
rozpocząć juŜ w czerwcu i nasze drogi gminne niewątpliwie będą zagroŜone
duŜym ruchem pojazdów, gdyŜ kierowcy z pewnością zechcą ominąć ogromny
korek na drodze krajowej. Mamy sygnały, Ŝe przewoźnicy osób teŜ poszukują
tras zamiennych, Ŝeby moŜliwie szybko dowieźć pasaŜerów do Wrocławia.
Ruch na drogach gminnych na pewno się zwiększy.
Sołtys wsi RogoŜ Stanisław Szczypkowski zapytał o remont drogi RogoŜ –
Szewce oraz o to, czy gmina podjęła działania w sprawie organizacji boiska w
RogoŜu?
Zastępca Wójta przypomniał, Ŝe droga RogoŜ- Szewce jest drogą powiatową,
ale nasza gmina, aby przyśpieszyć jej remont chce partycypować w kosztach.
W związku z tym w tegorocznym budŜecie gminy zabezpieczyliśmy na ten cel
kwotę 700 tyś. zł. Starostwo zarezerwowało ok. 2 ml zł. Jednak, aby droga
mogła być wykonana w podobnym standardzie jak droga Kryniczno – RogoŜ
potrzebnych będzie duŜo więcej funduszy. Starosta liczy, Ŝe uda mu się
pozyskać jeszcze środki z tzw. programu „schetynówka”. Natomiast, jeŜeli
chodzi o boisko to gmina wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych z
wnioskiem o przekazanie gruntu na ten cel.
Głos zabrał takŜe Kamil Ziętek w sprawie doprowadzenia do uŜywalności
drogi transportu rolnego idącej górą nad lotniskiem trasą Szymanów – Szewce.
Zastępca Wójta powiedział, Ŝe w tegorocznym budŜecie zabezpieczono na to
zadanie 30 tyś. zł. Więcej środków być moŜe uda się wygospodarować w
przyszłym roku.
Sołtys Ligoty Pięknej zwróciła uwagę, Ŝe ulicą Prostą są w tej chwili
prowadzone wykopy pod kanalizację i dlatego cały ruch samochodowy odbywa
się ulicą Główną, po której jeŜdŜą takŜe duŜe samochody i to z nadmierna
prędkością. JuŜ doszło do popękania kręgów na mostku i pęka budynek
świetlicy. Trzeba podjąć działania Ŝeby temu zapobiec – powiedziała sołtys
Daniela Ciecierska.
Wychowawczyni uczniów obecnych na sesji podziękowała za umoŜliwienie
uczestnictwa w obradach.
Ad. 9
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wyrwas zakończył sesję o godzinie 11.45 słowami „zamykam sesję
Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisał:
Protokołowała:
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