Protokół Nr V/XLII/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 września 2010 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00
w świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej przy ul. Głównej 19. Przewodniczącym
obrad został Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również członek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego Zygmunt Wojciechowski, Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Gminy Maria Januszek, Kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann oraz
sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas zaproponował, w związku z wnioskiem
Wójta Gminy, wprowadzenie w punkcie siódmym dodatkowego projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego Powiatu
Trzebnickiego, po czym przedstawił planowany porządek posiedzenia.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2010.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu.
5. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
6. Uchwała w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Krzyżanowice.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego
Powiatu Trzebnickiego.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu porządku obrad. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik przedstawiając
o wydarzeniach, w których brał udział w minionym miesiącu:

informację
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26 sierpnia - w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę na
dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody oraz szkoły
w Szewcach. To jest prawie 8 mln zł. Oczywiście najpierw płacimy za
wykonawstwo obligacjami, ale umowa gwarantuje nam zwrot tych
środków
26 sierpnia dyrektor Szkoły w Szewcach złożył rezygnację z pracy i ze
stanowiska dyrektora. W związku z tym ogłosiliśmy konkurs na to
stanowisko. Na razie obowiązki dyrektora pełni Pan Michał
Wołoszczuk
29 sierpnia w Ligocie Pięknej odbyły się Dożynki Gminne, składam
serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys Danieli Ciecierskiej i całej
Rady Sołeckiej oraz dla wszystkich sołtysów i radnych, którzy
przyczynili się do organizacji tej bardzo udanej imprezy
03 września Państwowa Straż Pożarna z Trzebnicy zwróciła się do nas
z wnioskiem o pomoc finansową na modernizację boksów garażowych.
Straż otrzymała nowy wóz strażacki, który jest tak wysoki, że nie może
wjechać na istniejące stanowisko. Jednak nasz budżet jest bardzo
napięty i póki co nie mamy wolnych środków na ten cel.
5 września w kościele w Krynicznie odbył się koncert chóralny
w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.
w dniach od 7 do 26 września Wójt Gminy przebywał na urlopie,
w tym czasie jego obowiązki sprawował Zastępca Wójta Jakub
Bronowicki
27 września podpisaliśmy Porozumienie ze Starostą Trzebnickim
w sprawie remontu drogi Krzyżanowice- Pasikurowice. Powiat chce
nam także powierzyć swoje zadanie tj. przebudowę drogi powiatowej
na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów
28 września odbyło się spotkanie z prezesem firmy RPM Żmigród,
który remontuje naszą drogę Wisznia Mała – Ligota Piękna. Była to
najtańsza firma, ale ma trudności finansowe i remont długo trwa.
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Jakub Bronowicki informując
o wydarzeniach w okresie od 7 do 26 września br.
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział
wrocławski, odbyło się spotkanie, na którym zapoznano przedstawicieli
gmin z przygotowaniami do budowy trasy ekspresowej S-5, lokalizacja
jest wskazana i wydano także decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody, ale do Dyrektora Ochrony Środowiska
złożono odwołanie od tej decyzji. Nasza Gmina zwróciła się
o odrolnienie gruntów wokół tej trasy na naszym terenie. Planuje się
budowę 5 wiaduktów, które mają służyć do przemieszczania się
ciężkiego sprzętu rolniczego. Wnioskowaliśmy także o zachowanie
ciągłości ścieżki rowerowej. W rejonie Kryniczno - Ligota Piękna
2

¾

¾

¾
¾
¾

planuje się budowę dużego węzła komunikacyjnego. Niestety za
oświetlenie przy tej drodze zapłaci gmina i ta większa liczba lamp
obciąży nasz budżet, a mosty i cały węzeł musi być dobrze oświetlony.
Ta sprawa nie jest jeszcze do końca rozstrzygnięta.
Odbyło się spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w związku
z przyznaniem promes na usuwanie skutków powodzi (na drogi
i kanalizację deszczową).Obecnie przygotowujemy się do przetargu, bo
pieniądze tj. 280 tyś. zł musimy wydać do końca bieżącego roku.
12 września w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
otwarto wystawę pn. ”Młyny z terenu naszej Gminy” zorganizowanej
w ramach ”Europejskich Dni Kultury”. Pani Dyrektor pozyskała na ten
cel pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.
25 września „Piknik Country pod Wiszniakiem” z maratonem Nord
Walking. Na organizację tej imprezy także pozyskano środki z Urzędu
Marszałkowskiego
26 września w kościele w Szewcach odbył się koncert skrzypcowy
Piotra Sadowskiego w ramach festiwalu muzyki organowej
i kameralnej
Wszyscy jesteśmy świadomi, jakie skutki wyrządza powódź. Mieliśmy
tego dowód i u nas, i w Bogatyni. Sołectwo Strzeszów zebrało prawie 7
tyś. zł, które zostały przekazane bezpośrednio dla rodzin
potrzebujących z miejscowości Poraj w gminie Bogatynia.
Głos zabrał także sołtys wsi Strzeszów Bronisław Stawiński serdecznie
dziękując mieszkańcom swojej wsi za ofiarność.

Przewodniczący Rady Gminy wyraził uznanie dla Pana Stawińskiego
za aktywność i zmobilizowanie mieszkańców do tej akcji oraz poinformował, że
w minionym miesiącu nie wpłynęły do Rady Gminy żadne pisma, a on sam
zajmował się bieżącą działalnością w Gminie.
Ad.3
Przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w planie
budżetu gminy na 2010 rok. Głos zabrał Zastępca Wójta Jakub Bronowicki,
informując, że sprawy, które znalazły się w treści uchwały omówiono
szczegółowo na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Ważną kwotą w tym
projekcie jest 150 tyś. zł, które otrzymaliśmy na zakup wozu strażackiego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyprowadzamy te środki z budżetu, ale
przekazujemy je bezpośrednio na rachunek bankowy OSP Wisznia Mała celem
wykorzystania dotacji. Jest to bardzo trudny przetarg unijny pilotowany przez
Warszawę. Jest tu także zmiana klasyfikacji budżetowej, zmiana paragrafu, gdyż
tak życzy sobie darczyńca. Wydzielamy także środki w kwocie 50 tyś. zł na
realizację zadań przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy,
w związku z podjęciem przez Radę Gminy Wisznia Mała uchwały
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o przystąpieniu do Gminnej Spółki Wodnej przy równoczesnym zmniejszeniu
planu wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych. Zastępca Wójta
poinformował zebranych, że Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
podjęła się opracowania wstępnego studium dotyczącego projektu
pn. ”Zagospodarowanie odpadów w aglomeracji wrocławskiej”. Właścicielem
strumienia odpadów ma być gmina. Tak jest w całej Unii Europejskiej, oprócz
Polski i Węgier. Ma być segregacja i spalanie tego, co może być spalone. Jako
gmina nie jesteśmy w stanie sami tego udźwignąć. Jesteśmy jednak członkiem
Aglomeracji Wrocławskiej i na tym poziomie będzie rozwiązywany ten
problem. Przygotowując się do przyszłości już dzisiaj musimy podjąć te
działania. Zmienia się także zapis w WPI. Remont drogi Wisznia Mała –
Strzeszów Starosta Powiatu wspiera kwotą 1,5 mln. zł, resztę dokłada Gmina.
Będziemy się starali pozyskać pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.
Starostwo składa wniosek o dofinansowanie budowy drogi Krzyżanowice Pasikurowice. Remontowany jest także odcinek drogi Szymanów – Szewce.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie
budżetu gminy na rok 2010 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XLII/232/10. Uchwała stanowi
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Zastępca Wójta Jakub Bronowicki poinformował, że Regionalna Izba
Obrachunkowa oraz banki zgłosiły konieczność wprowadzenia zmian w podjętej
25 sierpnia uchwale w sprawie emisji obligacji. W związku z tym proponuje się
w § 2 skreślić kropkę i dopisać „oraz spłat rat pożyczek w wysokości 250.000
PLN i wykup obligacji komunalnych w wysokości 800 000 PLN.”
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, i zapytał, kto
jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
nr V/XLII/233/10. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Zastępcy Wójta Jakubowi
Bronowickiemu, który przedstawił propozycję uchwały oraz wyliczenie
dochodów przy proponowanych stawkach. Zastosowano podział na osoby
fizyczne i prawne. Zastępca Wójta przypomniał, że mamy obowiązek
wymierzać podatek według zapisów istniejących w ewidencji gruntów, którą
prowadzi Starosta. Niejednokrotnie jest tak, że tam gdzie była zmiana sposobu
zagospodarowania działki (ktoś wybudował dom i zagospodarował działkę)
następuje zmiana w ewidencji gruntów i jest zmniejszenie podatku.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w stawek podatku od
nieruchomości w 2011 r. i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XLII/234/10. Uchwała stanowi
załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Zastępca Wójta poinformował, że uchwała w sprawie nadania nazwy
ulicy w Krzyżanowicach dotyczy drogi prywatnej i nie była opiniowana przez
Radę Sołecką, a wszelkie wymagane zgody zostały pozyskane. W dniach 16 i 17
września weszły w życie nowe miejscowe plany i ta uchwała dotyczy już
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Krzyżanowice.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic
w miejscowości Krzyżanowice i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XLII/235/10. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Zastępca Wójta poinformował, że Starosta Powiatu Trzebnickiego chce
nam powierzyć do realizacji swoje zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1367D na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów”. Remont ten
będzie finansowany w części przez Powiat, Gminę i Urząd Wojewódzki. Droga
jest obecnie w złym stanie technicznym, nie ma oświetlenia ani chodnika. Po
remoncie z pewnością będzie bezpieczniej i skorzystają na tym nasi mieszkańcy.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie zadania własnego Powiatu Trzebnickiego i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
nr V/XLII/236/10. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.8
Protokół z sesji Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XLI/10 z dnia
25 sierpnia 2010 roku został przyjęty.
Ad.9
Głos zabrała sołtys Ligoty Pięknej Pani Daniela Ciecierska dziękując
wszystkim sponsorom i innym osobom, które pomogły w organizacji Dożynek
Gminnych.
W związku z zakończeniem kadencji głos zabrał członek Zarządu Powiatu
Pan Zygmunt Wojciechowski, dziękując zgromadzonym za inspirację do
realizacji zadań. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę na linii Powiat – Gmina,
która zaowocowała pozyskaniem wielu funduszy z zewnątrz na realizację
wspólnych zadań.
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Następnie głos zabrała radna Grażyna Hadała występując z zapytaniem,
kto w gminie odpowiada za zły stan techniczny rowów na terenie sołectwa
Rogoż.
Radny Bronisław Stawiński stwierdził, że to, że rowy są zasypywane to wina
naszych rolników, którzy orząc pole zaorują też rów, a Spółka Wodna nie jest
w stanie ponaprawiać tych wszystkich szkód. Z kolei sołtys Stanisław
Szczypkowski powiedział, że rów w miejscowości Rogoż nie był czyszczony od
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (ostatni raz w 64 r.) Jest on wyżej
pozarastany do rowu gminnego i woda z pól nie może swobodnie odpływać.
Dawniej nie było takiej potrzeby, bo na rowach wypasano bydło i inną
zwierzynę. Teraz nikt nie czerpie z tego korzyści. To jest rów powiatowy
i Powiat powinien zaprowadzić tam porządek.
Radna Anna Gontarz poruszyła problem dotyczący realizacji
przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów na działce 175/1 obręb
Psary przez firmę Savi Technologie. Lokalizacja tej inwestycji jest przewidziana
na terenie zalewowym i istnieje realne niebezpieczeństwo skażenia środowiska
w przypadku powodzi. Blisko tej działki jest ujęcie wody pitnej oraz pola
uprawne. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jaka będzie decyzja Wójta w związku
z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dotychczasowej
odmownej decyzji?
W odpowiedzi Zastępca Wójta poinformował, że firma chce na terenie
swojej bazy zrobić miejsce na odzysk halonu z małych gaśnic. Ten środek nie
jest obecnie zalecany do tych celów, ale wykorzystują go np. porty lotnicze do
gaszenia pożarów. Firmy takie zawierają umowy z portami lotniczymi na
dostawę tego środka, gdy zaistnieje taka potrzeba. W związku z tym muszą mieć
zgromadzone odpowiednie zapasy. W naszej okolicy w Obornikach Śląskich
działa firma, która zajmuje się odzyskiem halonu. Otrzymała wszystkie
niezbędne zezwolenia i już to realizują. U nas z racji obaw mieszkańców
odmówiliśmy wydania zgody. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jednak
uchyliło decyzję Wójta i zaleciło ponownie sprawę zbadać.
Radny Henryk Idaczyk zapytał, czy Wójt Gminy ponownie odmówi wydania
zgody, czy też nie?
Zastępca Wójta stwierdził, że Wójt działa w granicach obowiązującego prawa.
Jeżeli ktoś spełnia wymagane warunki to decyzję trzeba wydać. Pojawia się
jednak pytanie czy sama lokalizacja na tego typu działalność z punktu widzenia
zdrowego rozsądku jest odpowiednia?
Tadeusz Gardyna zapytał, dlaczego i na czyj wniosek zamontowano
w Pierwoszowie trzy progi zwalniające. W odpowiedzi Zastępca Wójta
stwierdził, że progi zostały zamontowane na drodze powiatowej, a nie gminnej.
Następnie radny Tadeusz Iwaszuk zapytał, na jakim etapie jest
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
Piotrkowiczek i Mienic.
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W odpowiedzi Zastępca Wójta stwierdził, że jesteśmy na etapie wyłączania
z użytkowania rolniczego. Wystąpiliśmy w tym celu do Ministra Rolnictwa
w lipcu i ciągle czekamy na decyzję.
Zastępca Wójta przypomniał, że do końca października trwa Powszechny
Spis Rolny.
Ad.10
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku kolejnych zapytań
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas o godzinie 11.40 zakończył obrady słowami
„zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisał:
Protokołowała:
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