Protokół nr XXVII/12
sesji Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Po sprawdzeniu quorum, XXVII sesję Rady Miejskiej w Siechnicach otworzył i
obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz. W sesji uczestniczyło
14 radnych ( lista obecności w załączeniu), burmistrz Milan Usak i zastępca burmistrza
Lesław Kubik. Obecni byli pracownicy samorządowi i przedstawiciele mieszkańców gminy.
Nieobecny był radny Piotr Nowiński.
Ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz wprowadził do porządku
obrad jako punkt 2 wręczenie nominacji dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli, zmienił
numerację porządku sesji oraz w punkcie 3 skreślił zatwierdzenie protokołu nr XXV ze
względu na to, Ŝe zainteresowane osoby jeszcze nie skonsultowały spornych zapisów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz prowadził sesję według następującego
porządku:
1.Wnioski do porządku obrad.
2 Wręczenie nominacji dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli.
3. Zatwierdzenie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczących komisji.
5. Informacje i komunikaty burmistrza.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę budŜetową na rok 2012 Gminy
Siechnice.
7.Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Siechnice.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
Ad.2.Burmistrz Siechnic Milan Usak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Roman Kasprowicz wręczyli nominacje dyrektorom gminnych jednostek oświatowych. Na
kolejną kadencję nominacje otrzymali:
1) ElŜbieta Hojko – dyrektor Szkoły Podstawowej w Radwanicach,
2) Anna Kozłowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w śernikach Wrocławskich,
3) Anna Kuczyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Siechnicach,
4) BoŜena Rakowska - dyrektor Przedszkola w Siechnicach,
5) ElŜbieta Świech - dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie,
6) Cezar Szeligiewicz - dyrektor Gimnazjum w Siechnicach.
Ad.3. Za przyjęciem protokołu XXVI sesji głosowało 10 radnych, 4 radnych
wstrzymało się.
Ad.4. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz poinformował o złoŜeniu, a
następnie wycofaniu, wniosku dewelopera w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Emila
Fieldorfa w Siechnicach, o udziale w zawodach straŜaków OSP oraz przypomniał radnym o
ustawowym zakazie głosowania jeŜeli głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego.
Ad.5.Burmistrz Milan Usak poinformował o przedłuŜeniu godzin pracy poczty w
Siechnicach i moŜliwości otwarcia agencji pocztowej przy ul. Świerczewskiego oraz o
udziale sekretarz Aleksandry Kutowskiej w spotkaniu, w II rocznicę powodzi w Bogatyni, z
darczyńcami.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Andrzej Martynow poinformował, Ŝe w wyniku
wypowiedzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotychczasowych umów i rozpisania
nowego konkursu, ZOZ przystąpił do konkursu na wszystkie przychodnie specjalistyczne.

Spełniamy warunki postawione przez NFZ, pozytywnie przeszliśmy ich kontrolę. Cena i ilość
świadczeń była rozpatrywana w niejawnej części postępowania, my plasowaliśmy się w
środku tabeli. Nie było moŜliwości obniŜenia ceny lub zwiększenia ilości świadczeń. W
efekcie nie mamy kontraktu na chirurgię i dermatologię. ZłoŜyliśmy odwołanie ale większych
nadziei nie ma. W tej sytuacji są 3 moŜliwości: zamknąć poradnie, przyjmować pacjentów
prywatnie lub szukać moŜliwości pozyskania dotacji np. w gminie. Dyrektor ZOZ na razie
wprowadził leczenie odpłatne, ograniczy się teŜ do przyjmowania przez chirurga i
dermatologa wyłącznie mieszkańców gminy.
Burmistrz Milan Usak oświadczył, Ŝe wprowadzenie odpłatności za leczenie nie spotkało się
z jego akceptacją. W najbliŜszym czasie wspólnie z Radą Społeczną ZOZ i Komisją Oświaty,
Kultury i Opieki Społecznej wypracują sposób, który pozwoli zaradzić ograniczeniu dostępu
mieszkańców do niektórych specjalistów.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Maria Banach zaprosiła radnych i mieszkańców gminy
na doŜynki gminne, które odbędą się 9.09.2012 r. w Świętej Katarzynie, podała program
Święta Plonów i poprosiła o pomoc w szukaniu starostów.
Grzegorz Salwa poinformował o pozyskaniu środków unijnych na zadanie pod nazwą
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siechnice – miejscowości Groblice, Zębice
oraz śerniki Wrocławskie”.
Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę
budŜetową na rok 2012 Gminy Siechnice (projekt w załączeniu) jest burmistrz.
Skarbnik Krystyna Chmura wyjaśniła Ŝe jest to, zapowiadany w lipcu, projekt o większych
zmianach, które wynikają z małej sprzedaŜy mienia gminnego, wprowadzenia zwiększenia o
12 mln zł kwoty długu za ratusz oraz z róŜnic w stosunku do planowanego pozyskania
środków unijnych. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zmniejszył się.
Przygotowywane są propozycje zmiany realizacji dochodów. Skarbnik przedstawił
uzasadnienie do uchwały ( w zał.). W punkcie 20 dodatkowo zwiększa się plan dochodów o
kwotę 13 649,83 z tytułu obciąŜenia karą umowną wykonawcę trybun na boisku w
Radwanicach, przesuwa się kwotę 1580 zł na dokończenie montaŜu krzesełek na tym boisku i
zwiększa o kwotę 16 027,83 plan wydatków na modernizację kompleksu boisk w
Radwanicach co pozwoli zakończyć zadanie oraz
zwiększa się
plan wydatków
inwestycyjnych o kwotę 66 110 zł na wykonanie dodatkowych robót uzupełniających i
projektu na rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowywanej szkoły
podstawowej w Siechnicach. W punkcie 21 zwiększa się o kwotę 143 000 zł plan wydatków
inwestycyjnych na prace związane z modernizacja ulicy Leśnej w Kotowicach.
Skarbnik Krystyna Chmura zgłosiła autopoprawkę burmistrza dotyczącą przesunięcia kwoty
13 868,10 zł za energię elektryczną z wydatków majątkowych do bieŜących szkoły
podstawowej w Siechnicach.
Pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów o projekcie uchwały ( do punktu 22)
przedstawiła przewodnicząca komisji Anna Styczeń.
Radna Barbara Grabarz zwróciła uwagę, Ŝe poprzednio nie było w rozdz.80101 par. 6050
kwoty 66 110 zł.
Burmistrz Milan Usak wyjaśnił, Ŝe by uzyskać pozwolenie na budowę Orlika musieliśmy
uporządkować przebieg sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej tak, by ZGK nie oczyszczał
wód gruntowych.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/183/12 zmieniającej uchwałę
budŜetową na rok 2012 Gminy Siechnice głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciw, 4
radnych wstrzymało się.
Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice (projekt w załączeniu)
jest burmistrz.

Burmistrz Milan Usak zgłosił autopoprawkę polegającą na przesunięciu kwoty 2,2 mln zł na
dofinansowanie kanalizacji w Groblicach, Zębicach i śernikach Wrocławskich z roku 2014
na 2015. W zamian kwotę 2,2 mln zł przeznaczoną na rekultywację kwatery wysypiska
odpadów w Sulęcinie przesunąć z roku 2014 na 2015. Zmiana powyŜsza jest potrzebna by
jutro podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim. Na rekultywację wysypiska trzeba
szukać środków bo musimy ja zakończyć do 2017 roku.
Pozytywną opinię Komisji BudŜetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawiła
przewodnicząca komisji Anna Styczeń.
Za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/184/12 zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice głosowało 10 radnych, 1 radny
był przeciw, 2 radnych wstrzymało się.
Ad.8. Radna Małgorzata Mokrowska zwróciła uwagę, Ŝe stopnie przy wieŜy
widokowej w Kotowicach są obluzowane, trawa na poboczach drogi dojazdowej do wieŜy
jest do wykoszenia i potrzebny jest znak ostrzegawczy bo samochody uszkadzają miski
olejowe.
Zastępca burmistrza Lesław Kubik poinformował, Ŝe według kierownika GOSiR, stopnie
zostały wczoraj naprawione. Niewykluczone, Ŝe zostanie to zgłoszone jako usterka do
usunięcia w ramach gwarancji. Według opracowanego harmonogramu, w Kotowicach
koszenie przeprowadza się w soboty.
Radna Barbara Grabarz zapytała o przyłącze do budynku w śernikach Wrocławskich przy ul.
Kolejowej. Komisja Rewizyjna była na wizji w ub. tygodniu, nic nie zostało zrobione a p.
Stopyra nie dostał odpowiedzi na swoje pisma ani z GOPS ani z urzędu miejskiego.
Burmistrz Milan Usak wyjaśnił, Ŝe jest chęć udzielenia pomocy p. Stopyrze ale moŜe to
nastąpić wyłącznie w granicach prawa. Koszt przyłącza kształtuje się w kwocie kilku tysięcy
złotych dlatego w 100% za darmo gmina tego nie moŜe zrobić.
Radna Barbara Grabarz zapytała jakie działania poczynił urząd miejski w sprawie dojazdu do
działki za Dino w Świętej Katarzynie i przechylonego komina oraz czy funkcje drogi
dojazdowej do budowy obwodnicy Bielany – Łany – Długołęka będzie pełnić ulica
Lawendowa w Świętej Katarzynie.
Burmistrz Milan Usak wyjaśnił, Ŝe o stanie komina został powiadomiony nadzór budowlany,
w sprawie dojazdu do działki poprosił o pismo. Wykonawca obwodnicy miał podać
obciąŜenie drogi ale dotąd nie podał, nie wystąpił teŜ o wymagane pozwolenie.
Radna Barbara Grabarz poprosiła burmistrza o przypomnienie wykonawcy obwodnicy, Ŝe na
spotkaniu w Iwinach padła informacja, Ŝe jego pracownicy będą oglądać domy w Świętej
Katarzynie. Tymczasem domy się trzęsą a dotąd nikt się nie zjawił.
Burmistrz Milan Usak potwierdził to ustalenie, będzie zorganizowane spotkanie ze starostą w
sprawie ograniczeń w ruchu drogowym.
Radna Barbara Grabarz zwróciła uwagę, Ŝe w gimnazjum w Świętej Katarzynie brakuje klas
bo kolejną salę zabrała dla klasy terapeutycznej dyrektor szkoły podstawowej i poprosiła o
interwencję. Radna wskazała na brak niektórych autobusów w rozkładzie jazdy i zapytała czy
umowa juŜ została podpisana.
Burmistrz Milan Usak zaznaczył, Ŝe zadaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia jest zawarcie
umowy na komunikację i zadbanie by od 1 września ona działała.
Ad.9. Radna Barbara Jarząbek zaproponowała przedłuŜenie pracy urzędu miejskiego
co najmniej w jeden dzień do godziny 17.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz zapytał kiedy będą ustawione stojaki na
rowery koło urzędu miejskiego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Anna Jerkiewicz
poinformowała, Ŝe 4.09.2012 odbędzie się posiedzenie komisji z udziałem dyrektorów ZOZ i
JOSz.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kasprowicz
zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 1700 do godz.1930.
Protokołowała
H. Demska

