Protokół Nr VI/XIX/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1. Przewodnictwo
obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 9.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, sekretarz gminy
Mariusz Fedzin, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej
Sławomira Hermann oraz sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Głos zabrała Małgorzata Ottenbreit witając wszystkich przybyłych na sesję.
Poinformowała, że na wniosek wójta gminy z porządku obrad wycofuje się projekt
uchwały zapisany jako punkt 7 dotyczący określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisznia Mała oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz
zawierania kolejnych umów. W to miejsce prosimy o wprowadzenie dwóch punktów
dotyczących Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej tj. jako punktu 7 projektu uchwały w
sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej –
Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej oraz w punkcie 8 projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2011 r. Następnie Przewodnicząca
Rady Gminy przedstawiła porządek obrad po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez
Wójta Gminy przewidziany do realizacji na dzisiejszym posiedzeniu:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3.
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała 2012 - 2020.
4.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
5.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
6.
Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
7.
Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
8.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2011
rok
9.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr VI/VI/44/11 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
10. Uchwała w sprawie wyboru stałego przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zamknięcie obrad.
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Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto jest za przyjęciem takiego porządku
obrad.
„za”-15 (piętnaście), „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, informując o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym:

25 maja odbyło się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Oświatowego
„SOWA”. Jest to stowarzyszenie zajmujące się organizacją konkursów i olimpiad dla
uczniów szkół z terenu naszego powiatu i także nasza gmina wspomaga finansowo
działalność tego Stowarzyszenia. W tym roku uroczysta Gala SOWY odbędzie się w
Prusicach, a w przyszłym roku u nas.

27 maja w Ligocie Pięknej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego mieliśmy
okazję wspomnieć tych, którzy wcześnie w naszej gminie pracowali na rzecz
samorządu.

28 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

30 maja – odbyło się spotkanie z Prezesem Spółki Komunalnej „Zdrój” Panem
Dariuszem Drukarczykiem na temat nawiązania współpracy pomiędzy Gminą, a
Spółką dot. nauki pływania dla naszych uczniów. Jesteśmy po wstępnych negocjacjach
i ustaliliśmy także, że mieszkańcy naszej Gminy będą mogli w każdy piątek między
16-stą a 20-stą korzystać z rabatów na wstęp na basen.

31 maja uczestniczyłem w uroczystej gali pn. „Dolnośląski Klucz Sukcesu”,
gdyż nasza Gmina została jednym z laureatów tego konkursu. Wypadliśmy bardzo
dobrze, jesteśmy w gronie najlepszych trzech gmin wiejskich z terenu województwa
dolnośląskiego.

3 czerwca na terenie szkoły w Szewcach odbył się festyn integrujący rodziców
i dzieci z tej szkoły. Okazję do prezentacji miały zespoły ludowe Szymanowianie i
Strzeszowianki. Była to bardzo dobra okazja do lepszego poznania się.

2-3 czerwca to cykliczna już impreza, piknik militarny pn.”Operacja Zachód”,
która odbyła się w Rakowie, tym razem bliżej Krzyżanowic, naprzeciw pola
golfowego. Organizator nabywa doświadczenia i z roku na rok impreza jest coraz
lepsza.

4 czerwca uczestniczyłem w otwarciu biura poselskiego Pana Marka
Łapińskiego w Trzebnicy.

5 czerwca odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotyczące budowy drogi ekspresowej S5. Jest decyzja
zatwierdzająca podział działek i jest to decyzja kończąca sprawy formalne. Po jej
uprawomocnieniu, również w drodze decyzji nastąpi zatwierdzenie odszkodowań za
utracone grunty. Wojewoda powoła rzeczoznawcę i on oceni wartość każdej działki.
Ta decyzja lokalizacyjna otwiera sprawę budowy drogi - własność gruntu zostaje
przeniesiona na Skarb Państwa, a Wojewoda ustala odszkodowania. Jeżeli okaże się,
że nie wszyscy właściciele są usatysfakcjonowany wysokością odszkodowań to
pozostaje droga sądowa. Na odszkodowania Wojewoda posiada środki finansowe,
jeżeli chodzi o budowę drogi to są szanse na jej rozpoczęcie w 2014 roku.

6 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na wyłonienie
dyrektora OKSiR–u. Kadencja Pani Dyrektor wygasa 30 czerwca i w związku z tym
należało ogłosić nabór na to stanowisko. Jedyną kandydatką była obecna Pani dyrektor
i Komisja zaproponowała jej objęcie stanowiska na kolejną kadencję.

13 czerwca omówiono sprawę organizacji Dożynek Gminnych, które w tym
roku zyskają rangę także Dożynek Powiatowych, a odbędą się w Piotrkowiczkach.
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13 czerwca spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Interwencja”, które
zapraszamy do pracy w naszym Zespole Interdyscyplinarnym

14 czerwca odbyło się spotkanie z kierownictwem Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych i szkoły podstawowej w Psarach na temat
programu pn. Cyfrowa Szkoła. Trzy szkoły z terenu naszej Gminy startowały do tego
pilotażowego programu tj. Wisznia Mała, Psary i Szewce. Wygrały Psary i otrzymały
dotację w wysokości ok. 150 tyś. zł na zakup sprzętu komputerowego.

17 czerwca w Szewcach uczestniczyłem w obchodach 100-lecia urodzin Marii
Majrowskiej. Jest to uśmiechnięta, bardzo optymistyczna Pani. Listy gratulacyjne z tej
okazji przekazali także Pan Premier Donald Tusk oraz Wojewoda Dolnośląski Pan
Aleksander Skorupa.

17 czerwca odbyły się także eliminacje do Mini EURO. Zorganizowaliśmy
także taki turniej dla naszej młodzieży, zainteresowanie było bardzo duże, startowało
16 drużyn

18 czerwca – uczestniczyłem w akademii okazji Dnia Patrona Szkoły
Podstawowej w Psarach Jana Pawła II

20 czerwca - uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy

tego samego dnia Walne Zgromadzenie LGD Lokalnej Grupy Działania.
Zarząd otrzymał absolutorium za ubiegły rok, prezesem nadal jest Pani Katarzyna
Jarczewska, a naszą gminę reprezentuje Pani Magdalena Tabiś

21 czerwca w mobilnej strefie kibica na boisku w Wiszni Małej mogliśmy
wspólnie kibicować drużynom piłkarskim grającym mecz ćwierćfinałowy turnieju
EURO 2012. Strefa była bardzo dobrze zorganizowana z wieloma konkursami z
wiedzy piłkarskiej i sprawnościowych dla dzieci

24 czerwca odbył się finał Ligii Mini EURO. Były to zawody, w których
wzięło udział ok. 200 osób. Organizacyjnie pilotował to Pan Piotr Adamczyk
nauczyciel w-f ze szkoły w Szewcach.

24 czerwca odbyła się wycieczka osób zainteresowanych nowościami
rolniczymi prezentowanymi podczas wystawy rolniczej w Piotrowicach
Wójt Gminy podziękował organizatorom festynów z okazji Dnia Dziecka, które
odbyły się w wielu miejscowościach naszej gminy.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani kierownik Sławomirze Hermann, która
omówiła przyczyny zmian w budżecie gminy. Podstawą zwiększenia dochodów budżetowych
było zawarcie umowy z Województwem Dolnośląskim tytułem udzielenia pomocy
finansowej w kwocie 30 tys. na realizację zadania „Konserwacja urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych na terenie gminy Wisznia Mała w 2012 r. To dotyczy rowów, które
są własnością gminy. Zarząd melioracji w Trzebnicy przygotowuje na wrzesień – październik
przetarg także na konserwacje kanału psarskiego, w planie jest również konserwacja rzeki
Ławy. Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu ”Radosna Szkoła” i tutaj
otrzymaliśmy 5.999zł dla Zespołu Szkół w Krynicznie (zakup pomocy dydaktycznych) oraz
57.500 zł dla Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej na utworzenie placu zabaw. Dolnośląski
Urząd Marszałkowski poinformował o końcowym rozliczeniu w wysokości 166.581 zł
projektu pn. Budowa infrastruktury ochrony zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała także o zwiększeniach planu wydatków
majątkowych o kwotę 250.000 zł w tym:
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 10 tyś na budowę budowy peronu w Pierwoszowie oraz 150.000 na zadanie pn.
rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości
Strzeszów, 15 tyś. na wyposażenie placów zabaw przy SP w Psarach,
Krynicznie, Wiszni Małej i Szewcach, 50 tyś na modernizacje stacji uzdatniania
wody w Psarach , gdyż jest tam potrzeba wymiany jeszcze dwóch filtrów, tak
żebyśmy nie musieli już tam wracać.
 Po dokonaniu modernizacji żelazo wytrąca się do zera, ale pozostaje jeszcze
kwestia manganu, który jest trudny do wytrącenia i w związku z tym jest
konieczność wymiany jeszcze tych dwóch filtrów.
 Planujemy także zakupić i zamontować pomieszczenie szatniowo-sanitarne wraz
z szambem na boisku w Szymanowie oraz wykonać zadaszenie na terenie parku
w Wysokim Kościele.
 Plan wydatków bieżących zwiększamy kwotę 155.080 zł i przeznaczamy 50 tyś
na remont drogi od Piotrkowiczek do drogi krajowej nr 5,
 93.080 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 3 tyś zł na zakup kosiarki do obsługi terenu gminnego przy ośrodku zdrowia w
Wiszni Małej
 9 tyś. na zakup wyposażenia gminnego.
Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2012 - 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/167/12 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/168/12 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki. Przypomniał, że sprawozdania finansowe
docierały do radnych sukcesywnie i terminowo. Wiele inwestycji udało nam się zrealizować,
tych mniejszych i tych większych: rozbudowę SUW, schetynówkę Wisznia Mała –
Strzeszów. Te inwestycje pochłonęły ok. 8 mln zł, to duży rozmach. Zasada jest taka, że
najpierw angażujemy nasze środki, a potem czekamy na zwrot, tak jak to się dzieje w
przypadku ośrodka zdrowia. Tę inwestycję realizowaliśmy w 2010 roku, a jeszcze teraz w
połowie roku 2012 spływają środki dotyczące jego realizacji. Jeżeli chodzi o dochody
budżetowe za 2011 r. to zrealizowaliśmy je w 98%; również ta akcja, żeby nasi mieszkańcy
rozliczali swoje Pity w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy też przyniosła widoczne rezultaty i
po raz pierwszy wykonanie było wyższe niż plan – powiedział wójt Jakub Bronowicki.
Przewodnicząca Rady Gminy zaprosiła zebranych do dyskusji. Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/169/12 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.6
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Sekretarz gminy poprosił o naniesienie poprawki do omawianego projektu uchwały
„sprawozdanie za rok 2011”, a nie 2010.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2012 roku podjęła uchwałę nr V/81/2012 i wydała
pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Wisznia Mała sprawozdaniu z
wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pan Adam
Biszczanik, który odczytał opinię Komisji o wykonaniu budżetu gminy Wisznia Mała za rok
2011 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok
2011.
Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
poinformowała o wydaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnej opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej i zaprosiła do zadawania pytań i dyskusji. Pytań nie
zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/170/12 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium i stwierdził, że jest to wspólny
sukces i wspólna praca wszystkich radnych. Współdziałając można dużo więcej zdziałać
Ad. 7
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że treść Statutu Ośrodka Zdrowia nie odbiega od
tego, który obowiązuje aktualnie. Najistotniejszym elementem w nim w tej chwili jest
struktura usług świadczonych przez Ośrodek. Planuje się tam prowadzenie działalności przez
poradnie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci, poradnię pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, a także gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień.
W planach jest także prowadzenie działalności przez poradnię położniczo-ginekologiczną,
stomatologiczną, urologiczną i dermatologiczną, otolaryngologiczną, alergologiczną,
logopedyczną, poradnie wad postawy, neurologiczną, protetyki stomatologicznej,
ortodontyczną, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz poradnię chirurgii
ogólnej.
Oczywiście to, czy ta działalność zafunkcjonuje w Ośrodku Zdrowia zależy od
Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapewni środki na jej prowadzenie. Jednak, żeby
można było o tym w ogóle myśleć, to trzeba te zadania wprowadzić do Statutu. Wtedy
będziemy mogli starać się o tę możliwość.
Radny Tadeusz Czyż zwrócił uwagę na poprawkę w rozdziale II w § 3, pkt 3 słowo
”dyrektor” zmienić na „kierownik”. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/171/12 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Wójt Gminy poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały tak jak i poprzedniej jest
niezbędne z uwagi na starania o możliwość sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
działalności Ośrodka Zdrowia. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiszni Małej za 2011 rok.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/172/12 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.9
Wójt Gminy poinformował, że zespół kontrolny Wojewody Dolnośląskiego
przeprowadził w naszej gminie kontrolę dotyczącą realizacji ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie i funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. W jej wyniku zalecono
zmianę nazwy uchwały oraz wzbogacenie składu Zespołu o Stowarzyszenie. Swój akces do
współpracy w tym zakresie, jaki realizuje nasz Zespół Interdyscyplinarny wyrazili
przedstawiciele Stowarzyszenia ”Interwencja”. 13 czerwca podpisaliśmy umowę partnerską
w tej sprawie.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/VI/44/11 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/173/12 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.10
Wójt Gminy przypomniał, że rok temu Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie
wyboru stałego przedstawiciela gminy do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny Baryczy. Naszym przedstawicielem został wówczas sekretarz gminy
Pan Eugeniusz Cudecki. Z uwagi na to, że obecnie tę funkcję pełni Pan Mariusz Fedzin
istnieje potrzeba zaktualizowania uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru stałego przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIX/174/12 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.11
Do protokołu z poprzedniej
2012 roku uwag nie zgłoszono.

sesji

Nr

VI/XVIII/12

z

dnia

23

maja

Ad.12
Głos zabrała Pani Daniela Ciecierska –sołtys wsi Ligota Piękna. Zwróciła uwagę
zebranych na problem prywatnego terenu w środku wsi, który nie jest ogrodzony, ani w żaden
sposób zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W związku z tym zaczyna
funkcjonować, jako dzikie wysypisko śmieci. Oprócz tego zadomowiły się tam dziki
z warchlakami i lisy. Proszę o zmuszenie właściciela terenu, aby zajął się tym problemem.
Proszę też o podjęcie interwencji przez Komisję Rolną oraz Koła Łowieckie zaapelowała Pani
Sołtys Daniela Ciecierska.
Radny Zdzisław Zdobylak zaapelował do radnych i sołtysów, żeby w miarę swoich
możliwości uświadamiali mieszkańcom pożytek z rozliczania swojego PIT-u w Urzędzie
Skarbowym w Trzebnicy. Nie wszyscy orientują się, że dzięki temu gmina pozyskuje finanse
na realizacje wniosków mieszkańców odnośnie różnych inwestycji.
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Zabierając głos Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nie ma prawa dokonywać żadnych
prac porządkowych, jeżeli chodzi o teren wspomniany przez Panią Sołtys z Ligoty Piękne,
gdyż jest to własność prywatna. Możemy jedynie podjąć działania administracyjne i to
robimy. Niestety nasze prawo jest niedoskonałe w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o rozliczanie się mieszkańców w trzebnickim Urzędzie Skarbowym to
powinni to robić także w swoim dobrze pojętym interesie. Tu mieszkasz to pomóż sobie, gdyż
realizowane przez Gminę inwestycje służą przecież wszystkim mieszkańcom.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos mieszkańcowi Krzyżanowic
obecnemu na sesji Panu Bogusławowi Stec, który zwrócił się do Pana Wójta o rozważenie
możliwości odbycia spotkania z mieszkańcami Krzyżanowic w sprawie problemów
melioracyjnych występujących na tym obszarze. Pan Stec powiedział, że jest to szczególnie
pilna sprawa, gdyż podjęto decyzję o budowie drogi ekspresowej S5. W tym obrębie działki
są przeznaczone na cele rolne i budowlane. Już obecnie są problemy z odwodnieniem i
konserwacją rowów. Jeżeli dojdą do tego prace przy budowie drogi zaniedbane rowy mogą
ulec całkowitemu zniszczeniu.
Pan Bogusław Stec zwrócił też uwagę, że wiele osób, które mieszkają w naszej gminie
nie posiada u nas meldunku i nie rozlicza tu swoich dochodów. To dla gminy jest bardzo
bolesne zwłaszcza, kiedy wielkim wysiłkiem łata się drogi, przy których 90% mieszkańców
nie ma meldunku.
Pan Bogusław Stec stwierdził, że według jego oceny strona internetowa gminy jest
mało aktualna, brak tam bieżących informacji z poszczególnych miejscowości. Te same
uwagi dotyczą gazety „Wieści Gminne”.
W odpowiedzi zabrał głos Wójt Gminy, który powiedział, że melioracje to problem
wszystkich miejscowości, a Krzyżanowice sieć rowów mają bardzo rozbudowaną i
dodatkowo utrudnieniem jest fakt, że rozwiązano na tym terenie Spółkę Wodną. Niemniej
jednak będziemy się starali na bieżąco, w miarę możliwości konserwować te urządzenia.
Projekt budowy drogi S5 i jej oddziaływania na nasze urządzenia melioracyjne był przez nas
szczegółowo analizowany. Wszystkie nasze uwagi zostały przekazane i zaakceptowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Te problemy, które wystąpiły przy budowie
drogi krajowej nr 5 też są usuwane.
Jeżeli chodzi o gazetę „Wieści Gminne” to nie jest tygodnik, ani nawet miesięcznik.
Ma tylko kilka wydań w ciągu roku i spełnia raczej rolę kroniki wydarzeń gminnych niż
bieżącego informatora – powiedział Wójt Gminy. Strona internetowa gminy będzie
modernizowana i mamy nadzieję, że udoskonalenia, które zostaną wprowadzone znacznie ją
uatrakcyjnią i pozwolą na sprawniejszą obsługę.
Ad.13
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.40 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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