Protokół Nr V/XXXIX/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.10
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym obrad
został Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecnych było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był Pan Marek
Matuszkiewicz. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
W posiedzeniu uczestniczył członek zarządu powiatu trzebnickiego Zygmunt
Wojciechowski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Sabina Misiak.
W sesji Rady Gminy brali udział: wójt gminy Stanisław Moik, zastępca wójta
Jakub Bronowicki, skarbnik gminy Maria Januszek, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann, sołtysi
wg. listy obecności.
Ad.1
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas przedstawił planowany porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu na 2010 rok.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych mających charakter
cywilnoprawny.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania
i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
zasad udzielania, obniŜania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz
art. 42 a ust. 1 Karty Nauczyciela
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Zamknięcie obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedłoŜonego projektu porządku obrad.
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W związku z tym, Ŝe na obrady Rady Gminy przybyła Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych Pani Sabina Misiak prowadzący sesję Tadeusz Wyrwas
zaproponował umoŜliwienie jej przedłoŜenia sprawozdania z realizacji
zimowego utrzymania dróg i informacji o realizacji zadań w zakresie poprawy
jakości dróg przed przystąpieniem do kolejnych punktów programu.
Pani Dyrektor przedstawiła wykaz kosztów i środków uŜytych do utrzymania
dróg w okresie zimy oraz odpowiedziała na zapytania składane przez radnych
i sołtysów. Było wiele sygnałów dotyczących niefachowego wykonania łatania
dziur. Pani S. Misiak wyjaśniła, Ŝe w okresie niskich i minusowych temperatur
moŜna zastosować jedynie technologię „na zimno”, która umoŜliwia w miarę
bezpieczny przejazd po drodze i zabezpiecza pojazdy przed uszkodzeniem. Przy
minusowych temperaturach nic się nie buduje, jest to martwy okres w tym
zakresie, ale licznie występujące w tym czasie ubytki trzeba zabezpieczyć.
Latem będziemy wykonywać remonty przy zastosowaniu mieszanki mineraloasfaltowej na gorąco.
Radny Tadeusz Iwaszuk przypomniał o potrzebie poprawy jakości drogi do
Mienic, wyrównaniu poboczy i wycięciu zakrzaczeń. W odpowiedzi S. Misiak
powiedziała, Ŝe ze względu na szczupłość środków planuje się jedynie
utwardzenie tej drogi w podobny sposób jak drogi Psary – Kryniczno.
Radny Kamil Ziętek zapytał, na jakim etapie jest remont drogi powiatowej do
Szymanowa. Dyrektor Sabina Misiak odpowiedziała, Ŝe przetarg został
rozstrzygnięty i dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą. Droga będzie
poszerzona w prawą stronę, a chodnik utwardzony materiałem kamiennym.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik przedstawiając informację o wydarzeniach,
w których brał udział w minionym miesiącu:
• ciągle jeszcze regulujemy sprawy finansowe pozostałe do rozliczenia po
akcji przeciwpowodziowej
• w okresie letnim zaczyna się problem z niedoborem wody przydatnej do
spoŜycia. Rejonowy Związek Spółek Wodnych wprowadza ograniczenia
w gospodarowaniu wodą. Woda z wodociągu jest przeznaczona do
spoŜycia i do celów socjalno-bytowych, a nie do podlewania ogrodów
i trawników,
• odczuliśmy trudności w poruszaniu się po remontowanej drodze
krajowej nr 5. Dobrą stroną tej modernizacji jest to, Ŝe dzięki niej mamy
moŜliwość pozyskiwania frezu na utwardzanie dróg gminnych. Taką
okazję musimy maksymalnie wykorzystać, bo szybko się nie powtórzy.
Jednak pociąga to za sobą oczywiście dodatkowe środki finansowe, gdyŜ
droga przeznaczona do utwardzenia frezem musi mieć odpowiednią
podbudowę,
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• przygotowujemy

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

dokumentację
niezbędną
do
pozyskania
środkami unijnymi Stacji Uzdatniania Wody

dofinansowania
w Machnicach,
10 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy aneks do umowy
dotyczącej budowy ulicy Młynarskiej w Ozorowicach
13 czerwca w Trzebnicy uczestniczyłem, razem z wieloma
mieszkańcami naszej gminy w uroczystości 100lecia organizacji
„Strzelec”
13 czerwca festyn w Ligocie Pięknej,
18 czerwca członkowie zespołu ludowego „Szymanowianie”
poinformowali o zdobyciu I miejsca na ogólnopolskim festiwalu
w śarach, prosząc jednocześnie o udostępnienie pomieszczenia świetlicy
wiejskiej na próby zespołu,
20 czerwca –wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w najbliŜszą
niedzielę II tura,
20 czerwca –koncert Marka Torzewskiego w Miłocinie,
21 czerwca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie
w sprawie realizacji Programu ODRA, podczas którego rozmawiano
o przyśpieszeniu działań mających na celu zabezpieczenie gmin przed
powodzią,
24 czerwca posiedzenie Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Wiszni
Małej. Rok budŜetowy w Ośrodku Zdrowia zakończył się zyskiem, a
kierownik Maciej Ludwiczak uzyskał pozytywną ocenę Rady Społecznej
ZOZ-u
24 czerwca spotkanie z prezesem „Pól golfowych” i właścicielem
gruntów omawiano sprawy podłączenia do kanalizacji, przebiegu trasy
ekspresowej S5 i opłat planistycznych
25 czerwca zakończenie roku szkolnego w szkole w Krynicznie
25 czerwca Rajd Urzędnika
Zastępca Wójta uczestniczył w Powiatowych Dniach Kultury
w Obronikach Śląskich
26 czerwca – festyn rodzinny w Psarach,
27 czerwca jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza proboszcza
parafii Wysoki Kościół Tadeusza Skwarczka

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas,
który poinformował o rozmowach ze Starostą Trzebnickim w sprawie
remontu dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. Do Rady Gminy
wpłynęły takŜe pisma dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów połoŜonych w obrębie Kryniczno. Wojewoda
Dolnośląski zwrócił się o wyjaśnienia niektórych kwestii dotyczących
podjętych przez Radę Gminy uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych
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planów zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych w obrębach
Kryniczno-Południe, KrzyŜanowice, Psary i Szymanów.
Ad.3
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała, Ŝe
Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
do budowy stacji uzdatniania wody i jest potrzeba zmiany nazwy zadania
w WPI. Musimy przygotować mnóstwo dokumentów nim te środki trafią na
nasze konto – powiedziała Sławomira Hermann
Korzystamy z moŜliwości pozyskania frezu z modernizowanej drogi
krajowej i będziemy starali się utwardzić nim główne ciągi dróg w naszych
miejscowościach. Po zafrezowaniu i wypełnieniu gresem drogi powinny
utrzymać się dłuŜej i nie powinny tak kurzyć. Będziemy wykonywali w ten
sposób drogi w Ligocie Pięknej (ul. Brzoskwiniową. Sportową, RóŜaną,
Fiołkową); w Wiszni Małej; w Szewcach – odcinek ulicy Długiej;
w Szymanowie ulice Ogrodnicza, Sportowa, Letnia; w Psarach ul. Polną.
Będziemy frezować ile się da, zwłaszcza, Ŝe mamy dobrą pogodę. To
pozwoli nam odczuć ulgę w równaniu dróg nawet w przyszłym roku. Jednak
drogi przeznaczone do frezowania muszą być w odpowiedni sposób
przygotowane i stąd konieczność przeznaczenia na te prace kwoty 100 tyś.
zł. W inwestycjach rocznych zwiększamy wydatki na wykonanie wiat
w Ligocie Pięknej i w Wiszni Małej. Ochotnicza StraŜ PoŜarna zwróciła się
z wnioskiem o dofinansowanie zakupu pomp, węŜy, agregatów
prądotwórczych i pił do cięcia drewna i betonu niezbędnych do uzupełnienia
tego wyposaŜenia, które zostało zuŜyte w czasie akcji przeciwpowodziowej.
Nasi straŜacy juŜ złoŜyli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji wniosek o dofinansowanie tych zakupów. Zasada jest taka, Ŝe
MSWiA dofinansowuje 50% wydatków a 50% pokrywa gmina. Cały czas
porządkujemy worki z piaskiem po akcji przeciwpowodziowej. Są one
przewoŜone na teren wysypiska w Mienicach i tam segregowane, bo część
z nich będzie moŜna wykorzystać w razie potrzeby powtórnie.
Jest potrzeba zakupu odkurzacza spalinowego dla szkoły podstawowej
w Wiszni Małej, gdyŜ przyszkolne boisko jest usytuowane pod drzewami;
zakupimy teŜ kosiarkę, aby utrzymać ten teren w naleŜytej estetycepowiedziała
kierownik
S. Hermann.
Urząd Pracy w Trzebnicy wytypował bezrobotnych do pracy w ramach
programu
„Bezrobotni
dla
gospodarki
wodnej
i
ochrony
przeciwpowodziowej 2010”. Zabezpieczamy środki finansowe w kwocie
12.000 zł na ich zatrudnienie, a potem otrzymamy zwrot z Urzędu Pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zapis przyznający
dofinansowanie – dotację na remont dachu zabytkowego Kościoła
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w Ozorowicach, o którą wystąpili na poprzedniej sesji przedstawiciele Rady
Parafialnej Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. ”PodwyŜszenia KrzyŜa Św.”
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie
budŜetu gminy na rok 2010 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXIX/223/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXIX/224/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Zastępca Wójta, który powiedział, Ŝe uchwała ta naleŜy do
cyklicznych i jej nowelizacje uzaleŜnione są od zmian ustawy o finansach
publicznych. Uchwała Rady Gminy z 2006 r. traci moc obowiązującą
i tym aktem dostosowujemy ją do aktualnie obowiązujących norm prawnych.
Przygotowując projekt staraliśmy się równieŜ brać pod uwagę istniejące
rozstrzygnięcia Wojewody w tym zakresie. Jest to prawo miejscowe
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
– powiedział Jakub Bronowicki, a następnie omówił główne załoŜenia
uchwały. Poinformował m.in. w jakiej sytuacji naleŜność pienięŜna moŜe być
umorzona, odroczona lub rozłoŜona na raty. Do udzielania ulg uprawnieni są
Wójt Gminy bez względu na wysokość kwoty naleŜności pienięŜnych oraz
kierownik jednostki podległej Gminie Wisznia Mała, jeŜeli kwota naleŜności
pienięŜnych nie przekracza 3000zł. Wójt Gminy w corocznym sprawozdaniu
z wykonania budŜetu przedstawia Radzie Gminy informację o łącznej liczbie
i kwocie dokonanych umorzeń w postaci sprawozdania stanowiącego
załącznik do uchwały.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności
pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXXIX/225/10. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrał Zastępca Wójta, który poinformował, Ŝe na poprzedniej sesji
do uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wkradły
się błędy i stąd potrzeba przywrócenia właściwych uregulowań.
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Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniŜania i rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
wynikających z art.42 ust.7 oraz art.42a ust 1 Karty Nauczyciela i zapytał,
kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała nr V/XXXIX/226/10. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Uwag do protokołu nr V/XXXVIII/2010 nie zgłoszono.
Ad.8
Głos zabrał zastępca wójta Jakub Bronowicki informując, Ŝe rozpoczyna
się Powszechny Spis Rolny. Wójt Gminy powołał Gminne Biuro Spisowe.
W jego skład weszli takŜe: Jakub Bronowicki, Eugeniusz Cudecki, ElŜbieta
Baryś i Marcin Buczak. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej
zostały zobowiązane do przeprowadzenia takiego spisu. Udzielenie
informacji jest obowiązkiem ustawowym. Szkolenie rachmistrzów
spisowych rozpocznie się w połowie miesiąca i w naszej gminie pracę
podejmie czterech rachmistrzów. Spis będzie trwał od 8 września do 31
października, będzie bardzo obszerny, ale rachmistrz spisowy otrzyma do
dyspozycji odpowiednie do tego celu urządzenie. Będzie moŜna dokonać
takŜe samospisu przez internet. Jest to bardzo wygodna forma i sądzimy, Ŝe
wiele osób z niej skorzysta.
Pani sołtys Ligoty Pięknej Daniela Ciecierska poruszyła problem
odszkodowań za straty, jakie rolnicy z jej miejscowości ponoszą w związku
z nagminnym Ŝerowaniem dzików w uprawach.
Sołtys wsi RogoŜ Stanisław Szczypkowski prosił o nadzór nad
budynkiem starej świetlicy w RogoŜu, która jest dewastowana.
Radny Tadeusz Iwaszuk zapytał, kiedy będzie funkcjonował
przystanek kolejowy w Pierwoszowie. W odpowiedzi zastępca wójta
poinformował, Ŝe w tej chwili Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei gromadzi
dokumentację niezbędną do przeprowadzenia tej inwestycji, po ogłoszeniu
przetargu będziemy mogli mówić o konkretnym terminie.
Ad.9
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań Przewodniczący
Rady Gminy Tadeusz Wyrwas zakończył XXXIX sesję o godzinie 12.30.
Podpisał:
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Protokołowała:
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