Protokół Nr V/XXX/09
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 sierpnia 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, kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Sławomira Hermann oraz
sołtysi wg. listy obecności. Na sesji Rady Gminy obecny był także członek
Zarządu Powiatu Trzebnickiego Zygmunt Wojciechowski.
Następnie prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał proponowany
porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2009.
Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Malin.
Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wisznia Mała.
7. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
9. Uchwała w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Wisznia
Mała.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zamknięcie obrad.
13. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik informując obecnych, w jakich
wydarzeniach i spotkaniach brał udział od dnia 24 czerwca 2009 r.
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• 24 czerwca br. w Urzędzie Gminy gościł wicewojewoda dolnośląski
Zdzisław Średniawski. Podczas wizyty omówiono m.in. problem zakupu
wozu bojowego dla ochotniczej straży pożarnej i finansowanie tzw.
„schetynówki”,
• spotkanie z członkami Klubu Sportowego w Malinie,
• kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Gminy,
• arch. Dąbrowski prowadzący sprawy budowy kaplicy w Szymanowie,
wystąpił z ponownym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, gdyż
grunt wcześniej brany pod uwagę okazał się mało stabilny,
• festyn wiejski w Ligocie Pięknej,
• „50”–lecie ślubów zakonnych siostry Anieli Gareckiej, która przy każdej
okazji popularyzuje naszą gminę,
• 29 czerwca spotkanie z dyr. OKSiR w Żmigrodzie Tadeuszem Banachem w
celu wymiany doświadczeń w pozyskiwaniu środków finansowych na
boiska wielofunkcyjne,
• spotkanie z Prezesem i Dyrektorem Aeroklubu Wrocławskiego w sprawie
problemów z zajęciem drogi dojazdowej do lotniska w Szymanowie,
• zebranie wiejskie w Szewcach,
• zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów z tereniu naszej Gminy,
• zawody piłkarskie o „Puchar Lata” w Krynicznie,
• 6 lipca gościł w Urzędzie Gminy Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marek Łapiński, który osobiście przekazał nam umowę o dofinansowanie
budowy Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej,
• 7 lipca br. nastąpił odbiór boiska wielofunkcyjnego w Psarach,
• 9 lipca spotkanie z majorem Brud, z Państwowej Straży Pożarnej w
Trzebnicy w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego
niezbędnego do pomocy poszkodowanym w wypadkach na drodze krajowej
nr 5 oraz w gaszeniu pożarów,
• 13 lipca br. podpisanie umowy z Tadeuszem Szmiglem reprezentującym
stowarzyszenie wspierające działalność „Małego Przedszkola” w
Piotrkowiczkach,
• 16 lipca br. spotkanie z arch. Joanną Mierzejewską w sprawie terenów
zalewowych objętych zabudową mieszkaniową,
• „Piknik pod Wiszniakiem”–zorganizowany w ramach Powiatowych Dni
Kultury, niestety przeszkodziły w nim burza i huragan,
• zawody piłkarskie „Puchar Wójta” zorganizowano w Ligocie Pięknej,
• zawody wędkarskie i pokaz ratownictwa wodnego przy udziale psów rasy
funland odbyły się w Wiszni Małej, w Ośrodku Wodnym,
• kontrola wykonania chodnika w Psarach,
• „Artystyczna Lokomotywa” w Mienicach, bardzo dobre odczucia społeczne
związane z realizacją tego programu,
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• w lipcu do Urzędu Gminy dotarło wiele sygnałów dotyczących lokalnych
podtopień, czy wręcz zalania gruntów. Jest to bardzo cenna wskazówka do
prawidłowego planowania przestrzennego. Duże zagęszczenie budynków i
nieprawidłowa eksploatacja kanalizacji deszczowej (dostają się do niej
ścieki z gospodarstw domowych) jest przyczyną wystąpienia tych
nieprawidłowości. Wiele rowów trzeba na nowo odtworzyć. Nasza
ochotnicza straż pożarna, Rejonowy Związek Spółek Wodnych z pomocą
RPM Żmigród wypompowali wodę z zalanych gospodarstw. Zniszczeniu
uległ też dach na szkole w Psarach i trzeba było go pilnie remontować.
• w Ozorowicach radny Feliks Kondracki zorganizował imprezę pn. Zlot
Cyklistów,
• 10 sierpnia odbyło się spotkanie sołtysów, podczas którego omówiliśmy
sprawy Funduszu Sołeckiego i wniosków do przyszłorocznego budżetu,
• 10 sierpnia br. spotkanie komitetu organizacyjnego gminnych dożynek,
• 12 sierpnia br. w Urzędzie Gminy gościł Zastępca Powiatowego
Komendanta Policji Trzebnicy p. Bugajski
• 13 sierpnia br. spotkanie z arch. Joanną Mierzejewską w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Okazuje się, że
plan dla TOYA został negatywnie zaopiniowany przez Ministerstwo i nie
ma zgody na odrolnienie terenów położonych bezpośrednio przy trasie S-5.
• w Trzebnicy mogliśmy uczestniczyć w Jarmarku Cysterskim i Turnieju
Rycerskim, które odbyły się w ramach Powiatowych Dni Kultury
• w Pierwoszowie w ośrodku rekreacyjnym „Miłocin” odbyło się
podsumowanie „Powiatowych Dni Kultury”,
• podpisanie umowy sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego w Wiszni
Małej
• Dyrektor Zespołu Szkół w Szewcach zwrócił się z prośbą o udzielenie
rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. W tym czasie obowiązki
dyrektora będzie pełniła pani Mirosława Leszczyńska.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że
Starostwo Powiatowe wydało postanowienie o umorzeniu postępowania w
sprawie przycięcia drzew lipowych, gdyż zabieg ten nie był dla drzew
szkodliwy.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na nieścisłości w
klasyfikacji budżetowej zastosowanej w poprzedniej uchwale dotyczącej zmian
w planie budżetu i zaleciła dokonanie poprawek, firma KOMAND zwróciła się
z prośbą o rozliczenie faktur za „Piknik pod Wiszniakiem”- poinformował
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas.
Ad.3
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik, który wyraził przekonanie, iż radni
szczegółowo zapoznali się z materiałem dotyczącym wykonania budżetu gminy
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za I półrocze 2009 r. Dobrą wiadomością jest to, że mimo kryzysu udało nam się
zrealizować plan budżetu w prawie 50%. Istnieje zagrożenie w realizacji
podatku dochodowego i od gruntów. Dzisiaj wpłynął do Urzędu Gminy akt
notarialny i deklaracja podatkowa złożona przez Wyższą Szkołę Oficerską z
Wrocławia oraz wniosek o zwolnienie z podatku. Niestety poligony uległy
uwłaszczeniu i aktualnie w ramach zmian w wojsku te tereny przekazano
Staroście Trzebnickiemu. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty o zapłatę
podatku, ale nastąpiło przekazanie gruntów Wyższej Szkole Oficerskiej i ten
podatek nie wpłynie na nasze konto. A byłaby to kwota stanowiąca 1/3
ogólnych wpływów podatkowych. Dalsze zagrożenie w realizacji wpływów
podatkowych związane jest z małym ruchem w sprzedaży gruntów. W planie
założyliśmy 2 mln zł dochodu z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Tymczasem
nie ma zainteresowania nieruchomościami, a równocześnie nie ma wpływów z
podatku od czynności cywilno-prawnych. Nie będziemy sprzedawać gruntów za
bezcen, dlatego musimy poczekać na poprawę na rynku nieruchomości –
powiedział Wójt Stanisław Moik.
W związku tymi trudnościami posiadane środki finansowe przeznaczymy
na wspomaganie inwestycji mających dofinansowanie zewnętrzne i tych, na
które już zostały rozstrzygnięte przetargi i zawarto umowy z wykonawcami.
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił radnych do dyskusji na temat
przedłożonego sprawozdania. Uwag nie zgłoszono.
Ad.4
Głos zabrała Maria Januszek stwierdzając, że projekt uchwały jest
wynikiem rozpoznania możliwości pozyskania środków finansowych z różnych
źródeł. Szczegółowo zadania inwestycyjne i bieżące do realizacji przedstawiono
na posiedzeniu komisji inwestycyjnej. Są drobne korekty po stronie dochodów
budżetowych, ze względu na „schetynówkę”. Rezygnujemy też z zakupu w tym
roku auta do dowożenia dzieci i wozu bojowego dla straży pożarnej. Musimy
sobie radzić tym sprzętem, który posiadamy – powiedziała Maria Januszek.
Następnie radny Kamil Ziętek poprosił o udzielenie informacji dotyczącej
kontynuacji remontu świetlicy wiejskiej w Szymanowie w zakresie ogrzewania i
klimatyzacji oraz wykonania boiska sportowego. Aktualnie dzieci i młodzież
wykorzystują do gry w piłkę teren położony przy świetlicy. Czy mieszkańcy
Szymanowa mogą liczyć na budowę takiego boiska jak np. mieszkańcy Psar,
czy teraz Wiszni Małej?- zapytał radny Kamil Ziętek. Nasza miejscowość jest
piątą co do wielkości miejscowością w gminie i brak boiska jest bardzo
dotkliwy.
W odpowiedzi głos zabrała kierownik referatu Sławomira Hermann, która
poinformowała, że odbył się już jeden przetarg na zakup bramek i piłkochwytów
przeznaczonych na różne boiska na terenie naszej gminy, także w Szymanowie.
Niestety był to przetarg nieudany, gdyż najniższa oferta była o 15 tyś.zł wyższa
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od kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie. Do przetargu nie stanęła żadna
firma z naszego powiatu. W obecnej uchwale zwiększamy budżet na ten cel i
mamy nadzieję, że do drugiego przetargu staną już rodzime firmy z rozsądnymi
cenami – powiedziała Sławomira Hermann.
W sprawie remontu świetlicy mogę poinformować, że w minionym tygodniu
ukazała się na stronach Urzędu Marszałkowskiego informacja o przyznaniu nam
dofinansowania do remontów świetlic w Ozorowicach i Szymanowie. Jednak
najpierw zostaniemy zaproszeni do podpisania umów, a dopiero potem możemy
przystąpić do organizacji przetargu. Czekamy cierpliwie, gdyż roboty będzie
można rozpocząć dopiero jesienią – powiedziała S. Hermann.
Radny Kamil Ziętek zwrócił uwagę, że mieszkańcom Szymanowa należy się
wyjaśnienie, dlaczego w pobliskich miejscowościach powstają boiska
wielofunkcyjne, a w naszej wsi nie?
Kierownik Sławomira Hermann odpowiedziała, że gmina ze względów
finansowych nie jest w stanie wykonać kilku boisk jednocześnie. Najpierw
analizujemy, gdzie jest dużo dzieci i młodzieży, gdzie jest najpilniejsza potrzeba
budowy boiska, czy jest odpowiedni teren. Żeby móc złożyć wniosek o
dofinansowanie budowy musimy już mieć projekt i pozwolenie na budowę.
Zdecydowaliśmy się na wykonanie boisk w pierwszej kolejności w tych
miejscowościach, w których funkcjonują szkoły, jako zaplecze sportowe dla
nich. Wykonaliśmy boisko w Psarach, kończymy w Wiszni Małej i już jest
przygotowany Strzeszów. Następny może być Szymanów.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budżetu
gminy na rok 2009 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXX/167/09. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Głos zabrał Zastępca Wójta informując, że tą uchwałą w dalszym ciągu na
wniosek Urzędu Statystycznego porządkujemy sprawę ulic i numeracji w naszej
gminie. W tym wypadku ulica w całości położona jest w Krynicznie, natomiast
domy, które przy niej stoją wybudowano na działkach należących do obrębu
Malin. Ulica ta w Krynicznie nosi nazwę Spacerowa i domy w Malinie leżą przy
tej właśnie ulicy. Trzeba im nadać numery i stąd projekt tej uchwały.
Nie opiniowaliśmy tej uchwały przez Sołtysa i Radę Sołecką, bo nazwa
”Spacerowa” już funkcjonuje – poinformował Zastępca Wójta.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy
we wsi Malin i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXX/168/09. Uchwała jest załącznikiem
nr 4 do protokołu z sesji Rady Gminy.
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Ad.6
Kolejny projekt uchwały dotyczy wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca, który świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych
na terenie gminy. Opracowaliśmy te wymagania na podstawie dotychczas
obowiązującego rozporządzenia. Nie ma żadnych nowości w stosunku do tego,
co obowiązywało do chwili obecnej, ale z tego względu, że to Rada Gminy
przejmuje umocowanie do ustalania tych wymagań podejmujemy tę uchwałę –
powiedział Zastępca Wójta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w
zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wisznia
Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXX/169/09. Stanowi ona załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Rada Gminy ma także obowiązek ustalenia zasad obowiązujących
przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić usługi w zakresie ochrony nad
bezdomnymi zwierzętami. Podjęcie tej uchwały jest podyktowane wejściem w
życie ustawy dotyczącej zmian w organizacji i podziale zadań w administracji
publicznej w województwie. Projekt uchwały zawiera minimalne wymagania
dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na świadczenie tego typu usług w
naszej gminie – powiedział Jakub Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wisznia
Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXX/170/09. Stanowi ona załącznik nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
W przerwie salę obrad opuścili radni: Czesław Pisarek i Kamil Ziętek. Po
przerwie w sesji uczestniczyło trzynastu radnych.
Ad.8
Kolejny projekt uchwały jest także wynikiem nowelizacji uchwały o
ochronie środowiska, gdyż dotychczas to wojewoda posiadał uprawnienie do
pozbawiania bądź nadawania statusu pomnika przyrody. Nowelizacja przekazała
te uprawnienia Radzie Gminy. Niniejszy projekt uchwały dotyczy pozbawienia
statusu pomnika przyrody drzewa, które koliduje z planowaną trasą przebiegu
drogi S-5. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Środowiska. Planujemy także podjęcie uchwał o nadaniu statusu
pomnika przyrody, ale te projekty nie uzyskały jeszcze opinii RDOŚ.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie pozbawienia statusu
pomnika przyrody i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXX/171/09. Stanowi ona załącznik nr 7
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Głos zabrał Zastępca Wójta informując, że policja i jednostki samorządu
terytorialnego mogą wydać polecenie usunięcia z drogi pojazdu, który stanowi
zagrożenie bądź utrudnienie w ruchu drogowym. Starosta Powiatu już wybrał
podmiot, który magazynuje takie pojazdy na parkingu. Jeżeli nie uda się ustalić
właściciela pojazdu lub w przeciągu połowy roku nie odbierze on auta z
parkingu to samochód taki przechodzi na własność gminy. Jednak prawo
wymaga podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały. Aktualnie mamy dwa
takie pojazdy, które zostały skradzione i nie ustalono właścicieli. Pojazdy te
nadają się wyłącznie do kasacji, nie da się ich użytkować.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na
własność Gminy Wisznia Mała i zapytał, kto jest „za” przyjęciem uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie otrzymała nr V/XXX/172/09. Stanowi
ona załącznik nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. Protokół nr V/XXIX z
dnia 07 lipca 2009 roku został przyjęty.
Ad.11
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Feliks
Kondracki dziękując za obecność na festynie „Zlot Cyklistów”.
Następnie głos zabrał Sołtys wsi Pierwoszów, który poruszył problem
nieterminowego wywozu śmieci segregowanych przez WPO oraz poprosił o
udzielenie informacji na temat planowanej budowy wodociągu do domów pod
lasem i remontu drogi przy remizie. Tadeusz Gardyna stwierdził także, że
należy lepiej oznakować drogę do kopalni piasku, gdyż samochody ciężarowe
notorycznie jeżdżą przez wieś niszcząc drogę. Sołtys wsi Pierwoszów
poinformował również, że planowane jest zebranie mieszkańców i dobrze by
było, żeby uczestniczył w nim także radny.
W odpowiedzi p. Sławomira Hermann stwierdziła, że umowa na budowę
wodociągu do domów pod fermą i lasem już została podpisana. Zrobimy także
rozeznanie odnośnie możliwości i kosztów remontu drogi pod lasem.
Wójt Gminy Stanisław Moik zaprosił radnych i sołtysów na spotkanie w dniu
4 września godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Wiszni Małej, na którym
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urbanista arch. Joanna Mierzejewska omówi projekt Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.
Ad.12
Wobec wyczerpania się porządku obrad oraz braku innych zapytań
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję o godzinie 12.25.
Podpisał:

Protokołowała:

8

