Protokół Nr V/XXIX/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 lipca 2009 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 1000.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
obecnych było jedenastu członków Rady Gminy. Nieobecni byli: Anna Gontarz,
Tadeusz Górka, Marek Matuszkewicz oraz Czesław Pisarek. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Jakub Bronowicki,
Skarbnik Maria Januszek, Sekretarz Eugeniusz Cudecki oraz sołtysi wg. listy
obecności.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał proponowany
porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2009 r.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn.” Wyrównywanie
dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci z terenów wiejskich, w tym z
obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia Mała”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy otworzył sesje, poinformował jaki będzie
porządek obrad i zapytał czy są uwagi do programu sesji. Na sali obecnych było
jedenastu radnych, nie wnieśli Oni uwag do proponowanego programu
posiedzenia.
Ad.2
Zastępca wójta, podziękował min. sołtysowi i radnemu z Wiszni Małej
za włączenie się w organizacje „Pikniku pod Wiszniakiem”. Dzięki
zaangaŜowaniu wielu osób impreza przygotowana była na wysokim poziomie
i tylko pogoda przeszkodziła w dobrej zabawie. Zastępca wójta powiedział
takŜe, iŜ piknik organizowany był wraz z Trzebnickim Starostwem w ramach
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„Powiatowych Dni Kultury”, dlatego to nie zrealizowany koncert Zbigniewa
Wodeckiego przeniesiono do Trzebnicy. Jakub Bronowicki przypomniał takŜe
o doŜynkach gminnych, które niedługo odbędą się w Wiszni Małej. Poprosił
o przygotowanie się do doŜynek w ten sposób jak miało to miejsce
w przypadku „Wiszniaka”, oraz zachęcił Ŝeby nie tylko mieszkańcy Wiszni
włączyli się w organizacje ale takŜe inni mieszkańcy Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zabrał głos odnośnie pisma jakie wpłynęło
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego przycięcia drzew
lipowych.
Powiedział, Ŝe był na ulicy Lipowej w Wiszni Małej i nie zauwaŜył
wyrządzonych tam szkód. Jakub Bronowicki przypomniał, Ŝe Starostwo musi
przeprowadzić postępowanie jeśli zostanie wniesiona skarga. Jest to wobec tego
standardowe działanie aby sprawdzić, czy Pan Demków miał prawo obawiać się
o zasadność przycinania drzew.
Tadeusz Wyrwas powiadomił, Ŝe do Urzędu Gminy wpłynęło kolejne pismo
Pana Domagały w sprawie ul. Brzoskwiniowej. Przypomniał, Ŝe sprawa
omawiana była juŜ na ostatniej sesji.
Została poruszona sprawa progów zwalniających na ulicy Na Kolonii. Część
mieszkańców chciałaby Ŝeby progów było więcej a część aby zlikwidowano
te ,które juŜ istnieją. Jakub Bronowicki powiedział, Ŝe z takich dróg jak właśnie
ulica Na Kolonii korzysta wielu rolników, którzy poruszają się pojazdami
rolniczymi. Kolejne progi zwalniające uniemoŜliwiają im jazdę tą ulicą.
Oczywiście istnieje problem braku kultury jazdy, dlatego mieszkańcy wszystkie
oznaki swojego niezadowolenia powinni zgłaszać na piśmie.
Przewodniczący wymienił krótko jakie imprezy miały miejsce w lipcu na terenie
Gminy:
- Puchar Lata ( Turniej Piłki NoŜnej) , na boisku sportowym w Krynicznie
- Otwarty Gminny Turniej Piłki siatkowej w Ligocie Pięknej
- Puchar Wójta (Turniej w Piłce NoŜnej), równieŜ W Ligocie Pięknej
Głos zabrał Zastępca Wójta:
● Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wisznia Mała zostanie wyłoŜone od 30 lipca 2009r. i będzie do wglądu
do dnia 11 września 2009r. Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego wymagają natomiast aprobaty Ministra Rolnictwa.
● Zostało otworzone Wielofunkcyjne Boisko w Psarach.
● Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie budowy
boiska w Wiszni Małej. Następnie moŜna będzie ogłosić przetarg.
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● JuŜ w przyszłym tygodniu, moŜe zakończyć się remont ul. Lotniczej
w Szewcach. ( w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2008 – 2011 „ tzw: Schetynówki”)
● Jesteśmy po jednym przetargu dotyczącym ogrodzenia boisk. Niestety
wykonawcy startujący w nim mieli wyŜsze ceny, od wartości jakie
przygotowane są w budŜecie dla tego typu infrastruktury na terenie Gminy.
● Przeszliśmy pierwszy etap Programu Rozwoju Bibliotek.
Zadanie jest realizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która
dostała pieniądze na projekt od Fundacji Billa i Melindy Gates. Otrzymane
fundusze miałyby być przeznaczone na wyposaŜenie bibliotek w sprzęt
komputerowy oraz bezkablowy dostęp do internetu min. tj. "hotspot" " Program
przewiduje takŜe cykl szkoleń bibliotekarek i bibliotekarzy.
● W związku z remontem drogi nr5 brano pod uwagę objazd ulicą Szkolną
w Wiszni Małej, jednak wariant taki nie moŜe być brany zrealizowany gdyŜ
pojazdy tj.; wóz straŜacki, ze względu na swoje gabaryty nie mają szans na
przejechanie tak wąską drogą.
Ad.3
Zadania inwestycyjne
● Jakub Bronowicki powiedział, Ŝe Starosta Trzebnicki zwrócił się z prośbą
o współfinansowanie Studium wykonalności dla programu: „ Nowe produkty
turystyczne w Krainie Kocich Gór „. Studium” zostało juŜ przygotowane oraz
przedłoŜone Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Tam wniosek zostanie
sprawdzony pod względem formalnym. Zadanie ma dotyczyć promocji
zabytków min. na terenie Gminy Wisznia Mała. Całe przedsięwzięcie
polegałoby na rozbudowie infrastruktury tj.; tablice drogowe, tablice
informacyjne o historii zabytków, ławo- stoły z zadaszeniem, stojaki na rowery,
infokioski.
● Marszałek Województwa Dolnośląskiego realizuje obecnie zadanie dotyczące
rozbudowy kolei na trasie Wrocław – Trzebnica. W związku z tym
zwrócił się z wnioskiem o wyposaŜenie przystanku klejowego w miejscowości
Pierwoszów . Gmina miałaby zakupić i zamontować wiatę dla podróŜujących
oraz zadaszony stojak dla rowerów na przystanku.
W ramach zadań bieŜących planuje się
● Zakupiony ma zostać sprzęt dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiszni Małej.
● Dofinansować remont drogi powiatowej w miejscowości Pierwoszów.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie budŜetu
gminy na rok 2009 i zapytał kto jest za jej przyjęciem. Na Sali obecnych było
jedenastu radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała
nr V/XXIX/165/08. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
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Ad.4
● Jakub Bronowicki przypomniał, Ŝe w czerwcu zeszłego roku szkoły w Wiszni
Małej i w Strzeszowie starały się o poszerzenie swojej oferty o przedszkola.
Wnioski te czekały rok, aŜ ostatecznie zostały ocenione . W tej chwili jesteśmy
na etapie negocjacji ile pieniędzy moŜna przeznaczyć na realizacje tego zadania.
Europejski Fundusz Społeczny, który współfinansuje cześć kosztów musi znać
kwotę jaką na ten cel chce przekazać Gmina Wiszni Mała. Gdy będzie podjęta
uchwała moŜemy podpisywać umowę. Samorządowa Administracja Placówek
Oświatowych będzie rozliczała pieniądze z Dolnośląskim Urzędem Pracy,
oczywiście jeśli pozyskamy wspomniane fundusze.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod
nazwą: ”Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do przedszkoli dzieci
z terenów wiejskich, w tym z obszarów byłych PGR na terenie Gminy Wisznia
Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXIX/166/09. Stanowi
ona załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Protokół Nr V/XXVIII/09 z 24 czerwca 2009 r. został przyjęty bez uwag.
Ad.6
● Feliks Kondracki zaprosił na „święto rowerów” czyli na „ Zlot cyklistów”.
Ósmego sierpnia juŜ od godziny jedenastej rozpoczyna się cała impreza, a trwać
będzie do piątej po południu. Obecnych będzie prawie stu zawodników,
a w harmonogramie przewidziane są trzy konkurencje. Ze względu
na atrakcyjność moŜna traktować zlot jako typowy festyn.
● Stanisław Błaszczyk zapytał kiedy ruszy budowa pawilonu dla sportowców
w Ozorowicach. Przypominał, Ŝe
21 sierpnia ruszają rozgrywki w piłce
noŜnej i jeŜeli LZS nie będzie posiadaczem przedmiotowego pomieszczenia nie
weźmie udziału w rozgrywkach. Pan Błaszczyk zapytał równieŜ dlaczego
to pawilon w Wiszni Małej został postawiony jako pierwszy.
Jakub Bronowicki odpowiedział, Ŝe z powodu organizacji „ Pikniku pod
Wiszniakiem ” , zadaniem priorytetowym było wykonanie pawilonu w Wiszni
Małej. Realizowane były tam takŜe inne prace tj.; melioracja, wysypanie
tłucznia oraz kładzenie kostki, dlatego firma, która zajmowała się robotami nie
mogła w tym czasie wykonywać zadania w Ozorowicach. Wraz z początkiem
przyszłego tygodnia pracownicy pojawią się w Ozorowicach i do 8 sierpnia,
czyli do „Zlotu Cyklistów” pawilon powinien juŜ stać.
Głos zabrał sekretarz , Eugeniusz Cudecki, przypomniał Ŝe na poprzedniej sesji,
została podjęta uchwała w sprawie wyodrębnienia w budŜecie gminy na 2010
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rok środków stanowiących fundusz sołecki. Sołtysi otrzymali informacje o tym
w jaki sposób przygotowywać wniosek do projektu budŜetu, który naleŜy złoŜyć
do 30 września br.
Sekretarz, przedstawił procedurę obowiązującą przy zgłaszaniu podań.
Pierwszym etapem jest zorganizowanie zebrania wiejskiego, które ustali i
zatwierdzi zadania do realizacji. Do wniosku dołącza się protokół z zebrania
wiejskiego oraz wykaz przedsięwzięć, jakie zostały na spotkaniu
zaakceptowanie. W materiach przygotowanych dla sołtysów, ujęto górną kwotę
dofinansowań dla poszczególnych sołectw oraz listę zadań na które moŜna je
przeznaczyć.
Opisana jest takŜe procedura przekazywania środków oraz zasada zgodności
wniosków, co oznacza, Ŝe wniosek musi być adekwatny do zadań realizowanych
przez Gminę oraz poprawny jeŜeli chodzi o polepszenie Ŝycia mieszkańców.
MoŜna równieŜ wnioskować o przekazanie konkretnej kwoty na likwidację
klęsk Ŝywiołowych.
Tadeusz Wyrwas zapytał czy jeŜeli na zebraniu wiejskim uchwali się konkretne
potrzeby mieszkańców , moŜna je równieŜ zmienić, np. jeśli nastąpi taki
nieszczęśliwy wypadek ( tj.; powódź, poŜar).
Jednak zastępca wójta Jakub Bronowicki powiedział Ŝeby nie myśleć
o „funduszu” jako o pieniądzach, które mają być przeznaczone na tego typu
sytuacje. Gmina posiada na takie cele specjalne rezerwy, które co roku
są zarezerwowane w budŜecie. „Fundusz sołecki” nie jest doraźną pomocą.
Eugeniusz Cudecki dodał jeszcze, Ŝe wniosek powinien posiadać wykaz
kosztów oraz uzasadnienia.
Środki finansowe nie przenoszą się na lata następne, czyli nie wykorzystane
w jednym roku przepadają.
Ten rok jest rokiem pilotaŜowym, jeŜeli chodzi o „fundusz”.
Zastępca wójta przypomniał o terminie składania wniosków, czyli o dacie
30 września. Powiedział, Ŝe min. w miejscowości Szewce i RogoŜ odbyły się
juŜ spotkania, pozostaje 14 sołectw które mogą równieŜ zorganizować zebranie
wiejskie a następnie złoŜyć wnioski.
Ad.7
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych
i sołtysów Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady o godzinie 1110.

Protokołowała:
Podpisał:
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