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                                                     P R O T O K Ó Ł  nr XLIX/23 

 

sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu  31 stycznia 2023r. 

 

 

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza odbyła się w Urzędzie Miejskim Wąsosza . Rozpoczęła się o godz. 

10.00 i trwała do godz. 11.54 

                                                                                  

1. Otwarcie sesji. 

 

Wiesław Stolicki -Przewodniczący Rady rozpoczął obrady słowami "Otwieram XLIX sesję Rady 

Miejskiej Wąsosza" .Następnie poprosił radnych o zalogowanie się na terminalach celem 

potwierdzenia listy obecności, po czym stwierdził , że na sesji obecnych jest 13 radnych, co stanowi 

kworum rady, a zatem Rada może podejmować uchwały.  

 

Nieobecni : 

1. Golba Ewa, 

2. Królikowski Krzysztof 

 

                                                                                Lista obecności radnych to zał. nr 1 

 

Pan Przewodniczący obrad powitał Pana Pawła Niedźwiedzia burmistrza Wąsosza, Panią Jadwigę 

Rodzewicz -skarbnika gminy, Pana Marcina Kozińskiego- sekretarza gminy, kierowników referatów 

Urzędu Miejskiego, panią Irenę Wachowiak radcę prawnego Urzędu oraz sołtysów i gości . 

 

                                                                            Lista obecności gości zaproszonych to zał. nr 2 

                                                                            Lista obecności sołtysów wsi to zał. nr 3 

 Razem w sesji udział wzięło 39 osób                                                                            

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

                                                                           Proponowany porządek obrad to zał. nr 4 

 

W związku z tym, że pan Burmistrz złożył wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 9 

"Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/123/08 RM Wąsosza z dnia 19 sierpnia 2008r. w 

sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
a wprowadzenie  w to miejsce do porządku obrad punktu „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania 

zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z Samorządem Województwa Dolnośląskiego 

w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach programu 

„Dolnośląska Cyklostrada” 

 

 

Wobec powyższego pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Rady wniosek burmistrza o 

wykreślenie punktu 9. 

                                                                                                     Protokół z głosowania to zał. nr 5 

 

Wniosek Burmistrza Wąsosza o wykreślenie punktu 9  został przyjęty 13 głosami "za" 

(Aleksandrowicz E., Biernacki Wł.,Chorostkowski J., Dąbek Ewa, Czaja R., Maślejak J., Ptak D., 

Rapior A, Skibniewski T., Smektała A.,Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.)  ,0 "przeciw", 0 

wstrzymujących się 

 

Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w 

sprawie wyrażania zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z Samorządem Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach 

programu „Dolnośląska Cyklostrada” 
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Wniosek Burmistrza Wąsosza o wprowadzenie nowego punktu 9  został przyjęty 13 głosami 

"za" (Aleksandrowicz E., Biernacki Wł.,Chorostkowski J., Dąbek Ewa, Czaja R., Maślejak J., Ptak 

D., Rapior A, Skibniewski T., Smektała A.,Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.)  ,0 "przeciw", 0 

wstrzymujących się. 

 

                                                            Protokół z głosowania wniosku burmistrza to zał. nr 6 

 

Następnie Przewodniczący zapytał czy radni mają inne propozycje? Radni nie zgłosili innych 

propozycji. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad z wprowadzonymi 

zmianami. 

 

                                                                                              Protokół z głosowania to zł. nr  7 

 

Rada Miejska Wąsosza przyjęła porządek obrad 13 głosami "za"(Aleksandrowicz E., Biernacki 

Wł.,Chorostkowski J., Dąbek Ewa, Czaja R., Maślejak J., Ptak D., Rapior A, Skibniewski T., 

Smektała A.,Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.)  0"przeciw",0 "wstrzymujących się"  

 

Porządek obrad XLIX sesji : 

1.    Otwarcie sesji. 

2.    Przyjęcie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji RM Wąsosza. 

4.    Interpelacje i zapytania radnych. 

5.    Informacja Burmistrza z działalności między sesjami. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

       komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz 

       zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

       odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  

       nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz , za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników  

       bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z 

       Samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie  

       Gminy Wąsosz w ramach programu „Dolnośląska Cyklostrada” 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 

przez  

        Burmistrza Wąsosza. 

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/26/19 RM Wąsosza z dnia 1 lutego 2019r. w 

sprawie 

        podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 

przez 

        osoby objęte programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

        Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie 

gminy.       

13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim 

        w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.       

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.     

15.    Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej.     

16.    Informacje Przewodniczącego Rady. 
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17.    Wolne głosy i wnioski. 

18.    Zamknięcie sesji.   

 

 

3. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej Wąsosza. 

 

 Protokół XLVIII Sesji Rady Miejskiej Wąsosza odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku był wyłożony 

do wglądu przed tą sesją. Do tego protokół radni nie wnieśli uwag, wobec tego Przewodniczący obrad 

poddał pod głosowanie  rady przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej.  

                                                                                                    Protokół z głosowania to zł. Nr 8 

 Przewodniczący Rady stwierdził ,że protokół XLVIII/22 Sesji został przyjęty 13 głosami "za" 

(Aleksandrowicz E., Biernacki Wł.,Chorostkowski J., Dąbek Ewa, Czaja R., Maślejak J., Ptak D., 

Rapior A, Skibniewski T., Smektała A.,Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.), 0 "przeciw" ,0 

"wstrzymujących się"  

 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pan Przewodniczący odczytał  złożone zapytanie radnego Tomasza Skibniewskiego  - czy istnieje 

możliwość w ramach programu utylizacji azbestu na terenie gminy Wąsosza usunięcie zalegającego 

eternitu na ulicy Kilińskiego  jednocześnie jeżeli chodzi o wymianę eternitu  na zabezpieczeniu 

szamba na inny materiał. 

 

Następnie radny Rapior Andrzej złożył interpelację w sprawie zasypania dziur na nowym osiedlu  na  

ul. Chabrowej i Rumiankowej. 

 

Pan Burmistrz – robimy to praktycznie już , tłuczeń jest zamówiony bo mieliśmy już sygnały i 

będziemy to zasypywali  to jest kwestia kilku dni. 

 

5.Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Burmistrz Wąsosza przedstawił  informację  z pracy w okresie międzysesyjnym. Wydanych 

zostało 25 Zarządzeń. Dnia 30 grudnia 2022r. dokonałem zmian budżetu Gminy Wąsosz 

zwiększając dochody i wydatki w kwocie 435 zł  z tytułu dotacji przeznaczonej na 

uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zarządzeniem z dnia 3 stycznia 

2023 dokonałem zmiany Zarządzenia Nr 13/18 w sprawie regulaminu planowania i 

organizowania szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego. Dnia 10 stycznia 2023 r. 

postanowiłem nabyć w formie darowizny do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz 

nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa działki nr 97/1 o pow. 0,1835 ha obręb 

Wiewierz z przeznaczeniem na cele publiczne na realizację zadań  własnych gminy w 

zakresie dróg gminnych poprzez włączenie  nieruchomości do istniejącej drogi publicznej na 

działce nr 20. 10 stycznia b.r. zostały  wynajęte w drodze bezprzetargowej na cele garażowe 

części działki zabudowanej nr 109/98 o pow. 15 m2 i 20 m2 w obrębie ul. Nowej w Wąsoszu. 

Kolejne Zarządzenie dotyczyło określenia maksymalnej kwoty dofinansowania przeznaczonej 

na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego. Zarządzeniami 

z dnia 12 stycznia 2023r. postanowiłem wynająć  mienie komunalne na cele garażowe część 

działki nr 109/76 o pow. 16,80 m2, o pow. 18 m2, o pow. 17 m2 w obrębie ul. Nowej w 

Wąsoszu oraz wydzierżawić na cele rolne działkę nr 147 o pow.0,70 ha położonej w obrębie 

Kamienia Górowskiego ( położona wśród pól). Dnia 13 stycznia 2023r.  upoważniłem  p. 

Erwinę Genderka pracownicę Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań  w 

sprawach z zakresu refundacji podatku VAT, a p. Lucynę Ciszewską kierownika OPS do 
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wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Następne Zarządzenie dotyczyło 

stwierdzenia wstąpienia z mocy prawa osoby fizycznej w stosunek najmu lokalu 

mieszkaniowego z zasobu mieszkaniowego gminy położonego w Wąsoszu przy ul. Kolejowej 

26/7 w związku ze śmiercią dotychczasowej najemczyni. Należy dodać, że wnioskodawca  

zamieszkiwał w w/w lokalu. Kolejne Zarządzenie dotyczyło przeznaczenia do sprzedaży w 

trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego o pow.69,40 

m2 stanowiącego odrębną nieruchomość  nr 5 położonego na parterze budynku  

wielorodzinnego nr 74B w Lubielu wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruntem. Cena 

nieruchomości oszacowana została na kwotę 133.090 zł. Dnia 16 stycznia b.r. przeznaczyłem 

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 

nieruchomość gruntową  stanowiąca własność gminy oznaczoną w ewidencji jako działka nr 

217/2 o pow. 0,03 ha w obrębie Płosek. Nieruchomość ta jest zabudowana budynkiem 

użytkowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Cena nieruchomości 

oszacowana została na kwotę 5.090 zł .Dnia 16 stycznia b. r. zmieniłem Zarządzenie Nr 

722/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej  działki nr 70/2 w obrębie 

Wrzącej Wielkiej. W zarządzeniu tym zmienia się załącznik, a mianowicie powierzchnia 

działki z 0,030 ha na 0,0322 ha  i wartość nieruchomości z 10.100 zł na 14.055 zł . Dnia 16 

stycznia b. r. dokonałem zmiany budżetu na 2023r. a zmiany polegały na przeniesieniu 

środków z rezerwy ogólnej 37.200 zł  na wypłaty świadczeń dla żołnierzy rezerwy 1.054 zł 

oraz zwrot dotacji  1.146 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych 

przez świadczeniobiorców oraz wypłat dokonanych przez komornika z tytułu zwrotów 

świadczeń alimentacyjnych finansowanych z funduszu alimentacyjnego 35.000 zł. 

Zarządzeniami z dnia 18 stycznia 2023r. postanowiłem wynająć w drodze bezprzetargowej na 

cele garażowe część działki zabudowanej  nr 109/98 o pow. 20 m2;  część działki nr 109/76 o 

pow. 18 m2 na cele garażowe ; część działki nr 377/5 o pow. 20m2  na cele garażowe w 

obrębie Wąsosza oraz wydzierżawić nieruchomość działka nr 226/1 o pow. 1.660 ha na cele 

rolne w obrębie Płosek. Dnia 18 stycznia 2023r. postanowiłem dokonać zbycia w formie 

aportu na rzecz nowo tworzonej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Wąsosz,  

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN „Zielona Dolina” z siedzibą w Prusicach 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz działki nr 108 o pow.0,4794 ha 

położonej w obrębie ul. Polnej w Wąsoszu. Wartość nieruchomości oszacowana została na 

kwotę 272.099 zł. Następne Zarządzenie dotyczyło przeznaczenia do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego o pow. 43,82 m2  nr 

7 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 8 w Wąsoszu  na działce nr 497 

o pow. 0,0794 ha oraz udziałem w częściach wspólnych i w gruncie. Wartość nieruchomości 

to 83.920 zł. Kolejnym Zarządzeniem postanowiłem  przeznaczyć do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomość (rów i droga, a użytkowana rolniczo ) w granicach działek 307 

i 332 o łącznej powierzchni użytkowej 0,06 ha położonej w obrębie miejscowości Ługi na 

polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Cena sprzedaży to 4.050 

zł Dnia 24 stycznia 2023r. wydałem Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę Wąsosz na rok szkolny 2023/2024. Zarządzeniami z dnia 25 stycznia b.r. 

postanowiłem wydzierżawić na cele rolne działkę nr 162/1 o pow. 0,76 ha położoną w 

obrębie Bartkowa (wśród pól przy drodze głównej) , część działki nr 294/1 o pow. 0,0066 

położoną w obrębie Wąsosza ( okolice ZPK i  byłego Gimnazjum)  na cele ogrodowe  i  na 

cele rolne  działkę nr 1 o pow. 0,29 ha położoną w Bełczu Górnym ( wśród pól) oraz działkę 
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nr 95 o pow. 0,20 ha w Kamieniu Górowskim ( naprzeciwko posesji nr 34) Ostatnie 

Zarządzenie z dnia 30 stycznia b.r. dotyczyło wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) 

Gminy Wąsosz do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Spółka z o. o.  

obejmującego sieć  nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka 

Wąsoska. W zamian za wkład niepieniężny Gmina Wąsosz obejmuje 3688 udziałów po 500 

zł i posiadać będzie w Spółce łącznie 72.246 udziałów o wartości nominalnej 36.123.000 zł 

 

 

Ponadto  Burmistrz poinformował -  do 17 lutego został wydłużony termin na składanie wniosków do 

Polskiego Ładu w zakresie zabytków i tutaj 11 stycznia  odbyła się wizyta terenowa przedstawiciela 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i była też osoba, która zabytkami się zajmuje, i oceniliśmy 

stany  techniczne zabytków wpisanych do rejestru są to przede wszystkim  nasze kościoły. Będziemy 

chcieli tutaj w związku ze zgłoszonymi potrzebowaniami przez poszczególne parafie zgłosić te 

wnioski. Jednocześnie będziemy chcieli złożyć wniosek na remont pałacu we Wrzącej Śląskiej. Cała 

ilość środków w kraju to 3mld zł . średnio nagminne przypadnie 3 mln zł . Będziemy lobbować , aby 

te nasze wnioski były rozpatrzone pozytywnie. W ubiegłym tygodniu odbyła się roczna odprawa w 

Komendzie Powiatowej Policji w Górze z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji 

pan Frąckowiak, z którym rozmawiałem w sprawie budowy naszego Posterunku Policji. Jest szansa by 

ten posterunek był zrealizowany w tym roku lecz to wszystko zależy od decyzji  Komendy Głównej 

Policji w Warszawie. Jeżeli ten program realizacji na województwo dolnośląskie zostanie 

zaakceptowany to zgodnie z wolą Rady przekażemy ten grunt pod budowę posterunku . Tam są 

uzgodnienia  takie , że jeżeli w okresie 4-5 lat ten posterunek nie zostanie wybudowany to grunt 

przejdzie na własność gminy. W dniu jutrzejszym jestem umówiony na spotkanie z panem Wojewodą 

odnośnie naszej karetki, będziemy również załatwiać bieżące sprawy fundusz dróg samorządowych  

oraz posterunek. Jest w trakcie rozstrzygania przetarg na „ Rowerowy zaułek „ przy stadionie. Podczas 

prowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy  gdzie złożono  9 ofert i 

najkorzystniejsza jest firmy „Drogomel” z Góry , lecz  w trakcie sprawdzania jest ta oferta. Trwają też 

postępowania na wybór urbanisty, który będzie przygotowywał decyzję o warunkach zabudowy i te 

wszystkie dokumenty planistyczne  na te zadania, które będzie realizowała Gmina i termin na 

składanie ofert jest do 3 lutego 2023r. Podpisałem już umowę w dniu 24 stycznia b.r. na  wykonanie 

robót budowlanych w ramach Polskiego Ładu  rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury w gm. 

Wąsosz na obszarze, której funkcjonowały  zlikwidowane  państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 

rolnej . Tutaj najkorzystniejsza oferta firmy „Wilbud” Hubert Kowalski z Kobylina łączna kwota to  

1.703.303,29 zł termin wykonania to 15 listopada 2023r.W ramach umowy ; budowa świetlicy w m. 

Chocieborowice i modernizacja budynku usługowo-mieszkaniowego przy ul. Św. Jana Pawła II (były 

dom kultury) Dnia 27 stycznia wykonawca odebrał  plac budowy i w najbliższym czasie będzie to 

realizowane. Jeżeli chodzi o nasz projekt realizowany od 3 lat „ Wymiana źródeł ciepła  na 

ekologiczne  w budynkach mieszkalnych  na obszarze Dolinie Baryczy” złożyliśmy już rozliczenie 

końcowe. W tych trzech gminach planowane środki  8.773.000 zł  wykonanie 8.683.000 zł to 98.98 %  

w tym gmina Wąsosz planowane 4.751.160 zł  wykonanie 4.714,313, 40 zł to  99,2 %. Wypłacono 

środki dla 401 grantobiorców w tym w gminie Wąsosz 224. Rozliczamy końcowy wniosek o płatność 

na kwotę 602.000 zł. Ten program możemy zakończyć sukcesem choć nikt nie przewidział wzrostu 

cen peleetu lub gazu. Ponadto prowadzony jest program „Czyste powietrze” i 6 lutego b.r. odbędzie 

się spotkanie o godz. 16.00 w ZPK  w sprawie tego programu dla mieszkańców z przedstawicielem 

Funduszu  o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieców . Na  ten program  złożono 

28 wniosków , zawarto 17 umów i wypłacono na koniec roku 2022 kwotę. 42.749,77 zł. Gmina 

Wąsosz złożyła wniosek na modernizację boiska sportowego „Orlik 2012”. Jeżeli chodzi o azbest to 

do 10.02. 2023r mieszkańcy  gminy mogą zgłaszać wnioski o zdemontowanie azbestu . W tej chwili 

możliwe jest  dofinansowanie  do Gminy w wysokości 70 % bo brakuje firm które w tych kwotach 

miały realizować to zadanie, ale postanowiłem ,że te 30 % kosztów pokryje gmina. Zainteresowanie 

jakieś jest . Proszę sołtysów aby przekazywali swoim mieszkańcom o możliwości wymiany azbestu 

ponieważ te programy dofinansowywania już będą się kończyć i późnej będzie problem z odbiorem.  

Warto mimo to skorzystać . Budżet Obywatelski to złożone były dwa wnioski  głosowało 671  
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mieszkańców w tym 71 głosów nieważnych . Jeden to  remont świetlicy w Cieszkowicach 213 głosów 

, i drugi „Dziecięcy Raj „ plac zabaw  Wąsosz ul. Nowa 5  wraz z doposażeniem 387 głosów  i ten 

projekt będzie realizowany. Fundusz sołecki  to kwota 629.000 zł   na ten czas wykorzystano kwotę 

14.794 zł . Dofinansowanie budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków i od początku roku złożone 

zostały 2 wnioski. 

 

Dyskusja : 

Radny Jacek Chorostkowski – jaki zakres prac przewidziany jest na budynku po byłym domu kultury 

? 

 

Pan Burmistrz przewidziana jest elewacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dach  

remont wewnątrz i wymiana instalacji antenowej. 

 

Radny Jacek Chorostkowski- w ubiegłym roku robione były drogi . Czy przewidziana jest 

inwentaryzacja tych dróg ? 

 

Pan Burmistrz – Tak będzie robiona inwentaryzacja bo do tego zmuszają nas przepisy przeglądy 

okresowe dróg. Ta inwentaryzacja jest do program w tym zakresie i to będzie robione.. 

 

Radny Rapior A. -  na jaki cel przewidziana jest działka przy ul. Polnej? Na ostatnim posiedzeniu była 

mowa o zbyciu obiektu  we Wrzącej Śl. a teraz mamy to remontować ? 

 

Pan Burmistrz – działka na ul. Polnej  to jest tam gdzie miało być budowane nowe przedszkole, a 

obecnie ta działka przewidziana jest pod budowę bloków mieszkalnych w ramach Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej - Spółki do której przystąpiliśmy jako Gmina.  Pieniądze te 3 mln zł, które 

mamy otrzymać będzie przekazane do spółki jako nasz wkład .Jeżeli chodzi o pałac we Wrzącej Śl. to 

nastąpiło jakieś niezrozumienie . Ja mówiłem  na ostatniej sesji ,że nie przewidujemy tam  

modernizacji budynku na dom spokojnej starości tylko na inne przeznaczenie np. na mieszkania. 9 lat 

temu otrzymaliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych ten obiekt , ale nie zrealizowaliśmy tam nic, 

ale będziemy planować inne przeznaczenie. Wniosek ten przygotowujemy  bo Agencja nam to zbędzie 

. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej 

oraz 

 zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Wąsosz. 

 

Omówienia tego projektu dokonała Pani Bożena Bienias – kier. Referatu Ochrony Środowiska i 

Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Wąsosza. 

Rada Miejska dokonuje wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz. Ustala metodę w 

zależności od liczby mieszkańców  i tak 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość położoną na terenie Gminy Wąsosz, dla nieruchomości położonych na terenie 

miejscowości Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki i Wiewierz ustala się stawkę w wysokości 

18,00 zł.  Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 

nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 

dwukrotność stawki  tj. 56,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Ustala się zwolnienie w części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady ustala się  w kwocie 2 zł 

 

 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest pozytywna 

Opinia Komisji  Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego jest pozytywna. 
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Opinia Komisji Oświaty ,Kultury, Zdrowia ,Sportu i Opieki Społecznej jest pozytywna. 

 

DYSKUSJA : 

Pan Andrzej Mazur – sołtys wsi  Chocieborowice– będziemy teraz dzielić ludzi i będziemy ludzi 

segregować na tych, którzy będą płacić mniej i tych, którzy będą  płacić więcej . Uważam ,że jest to 

bardzo niesprawiedliwe. Mnie to bulwersuje.  Czy jest zasadne nie wiem .Jeżeli koszt odpadów ciągle 

wzrasta to my ciągle dopłacamy , ale płacimy też za odpady nie tylko z naszej gminy , nie tylko z 

naszego powiatu, z naszego kraju, ale też nie tylko z naszego kraju. Za chwile będziemy dyskutować 

nad powiększeniem tego składowiska bo idzie to w tym kierunku. Mam pytanie do państwa radnych 

czy ktoś z was wpuszcza do swojej nieruchomości kogoś takiego, który robi sobie co chce? 

 

Radny Jacek Chorostkowski – realna podwyżka jest 4 zł, aby to wszystko się zbilansowało 

powinniśmy płacić 12 zł i tak z budżetu będziemy dokładać.. Panie Burmistrzu myślę ,że powinniśmy 

powrócić do egzekucji przez gminę nie przez Komornika bo taki komornik nie przejawia 

zainteresowania ściągalności niedużych kwot . Każda wynajęta siła zewnętrzna do sciągania 

zadłużenia kosztuje dodatkowo.  Uporaliśmy się z tematem programu „Czyste powietrze „ i może są 

jakieś moce przerobowe w referacie ochrony środowiska by  zająć się tematem kontroli i ściągalności 

długów w tym zakresie. Rok temu pozbyliśmy się z systemu odbioru odpadów od  firm. Dlaczego 

Prezes nie zabiegał o to, żeby tych usług było jak najwięcej bo to uciekają dochody za te odpady . 

Ponadto jak najszybciej należy robić wszystko by zrobić tzw. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Wiem, że są już podejmowane jakieś kroki, ale należy zrobić to jak najszybciej. 

 

Pan Burmistrz – Jeżeli chodzi o ściągalność należności względem gminy to czy to będzie ściągała 

gmina, czy też Naczelnik Urzędu Skarbowego  to nie ma znaczenia bo ci, którzy nie będą chcieli 

zapłacić to i tak nie zapłacą. Jeżeli chodzi o moce przerobowe pracowników Urzędu to nie ma takiej 

sytuacji, że nie ma pracy obecnie pracownicy zaraz ruszają w teren i przygotowują się do prowadzenia 

kontroli w zakresie  ścieków, a mianowicie szamb i to będą prowadzone kontrole w całej Gminie . 

Jeżeli chodzi o wywóz odpadów z nieruchomościach niezamieszkałych to nasza spółka ma podpisane 

umowy na około 80 %  wszystkich niezamieszkałych . Oferta na zagospodarowanie odpadów jest 

kilkukrotnie wyższa  od naszego lokalnego przedsiębiorcy. Rynek jest otwarty i wolny, i my nie 

możemy tu ingerować. Ta druga firma, która odbiera odpady od niezamieszkałych to ma trzykrotnie 

wyższe stawki niż nasza spółka.  Stoimy przed problemem opłaty za  zagospodarowanie odpadów  bo 

za plastiki w ofercie proponowanej , za które płaciliśmy 550 zł za t. wzrastają do 2.500 zł to wiadomo 

,że wszystko wzrasta. Tutaj prezes szuka tańszych możliwości  i może nie koniecznie będziemy te 

śmieci wozić  gdzie indziej. Jeżeli chodzi o punkt selektywnej zbiórki odpadów  to planujemy 

otworzyć ten punkt przy ul. Rzemieślniczej na działce przejętej od KOWR-u naprzeciw byłej piekarni 

, te prace są dynamicznie prowadzone by to jak najszybciej utworzyć by na tym punkcie móc 

wysegregować to co będzie możliwe. Na pewno utworzenie PSZOK-u będzie korzystne dla 

mieszkańców i  w pierwszej kolejności to jest  rozbudowa oczyszczalni ścieków i utworzenie PSZOK. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad przedstawionym projektem.  

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 9 

 

Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę numer XLIX/365/23 w sprawie w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zezwolenia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz -  13 głosami "za"(Biernacki 

Wł., Dąbek E., Czaja R, Golba E., Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki 

W., Szyjka R., Zapór Z.) ,  O głosów "przeciw" ,  0 "wstrzymujące się"                                                                               

                                                                                           Uchwała Nr XLIX/365/23 to zał. nr 10 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości . 
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Omówiła ten projekt uchwały Pani Bożena Bienias – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy 

Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Wąsosza. Podjęcie tej uchwały związane jest z wcześniejszą 

podjętą uchwałą bo została doprecyzowana zmiana deklaracji, a mianowicie wprowadzenia dotycząca 

NIP-u. 

 

Opinia Komisji  Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego jest pozytywna. 

 

D Y S K U S J A : 

Pan Andrzej Mazur – sołtys wsi  Chocieborowice- czy wszyscy właściciele nieruchomości będą 

musieli składać te nowe deklaracje ? 

 

Pani Bożena Bienias – nie ma potrzeby aby wszyscy składali nowe deklaracje.  Poczekamy , aż się 

uchwała uprawomocni i wtedy mieszkańcy dostaną informacje pisemną o wysokości opłaty. 

 

Radna Czaja Renata – czy wspólnoty mieszkaniowe mogą składać  e-deklaracje . 

 

Pani Bożena Bienias – tak i osoby fizyczne i wspólnoty mogą składać te e-deklaracje. Na BIP-ie jest 

stosowna aplikacja  lecz muszą być podpisane podpisem zaufanym. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przedstawionym projektem.  

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 11 

 

Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę numer XLIX/366/23 w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości -  13 głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek E., Czaja R, Golba E., Królikowski K., 

Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.) ,  0 głosów "przeciw" ,  

0 "wstrzymujące się"                                                                               

                                                                                    Uchwała Nr XLIX/366/23 to zał. nr 12 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz , za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów 

komunalnych. 

 

Projekt tej uchwały przedstawiła Pani Bożena Bienias – kier. Referatu Ochrony Środowiska i 

Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Wąsosza. W oparciu o  nowe przepisy Rada 

Miejska określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz , za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów 

komunalnych .Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

proponuje się  w wysokości: 

-30 zł brutto za odbiór i transport 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 

bezodpływowych;  

-170 zł brutto za odbiór i transport 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

Górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:  

- w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w 

wysokości 200,00 zł brutto za 1m³  
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- w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w 

wysokości 400,00 zł brutto za 1m³ 

 
 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest pozytywna. 

Opinia Komisji  Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego jest pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej jest pozytywna. 

 

Dyskusja : 

Radny Jacek Chorostkowski – czy 170 zł  w przypadku  przydomowych oczyszczalni to jest za 1 

m3 . Czy dalej  obowiązuje podpisanie umowy bo inaczej beczka nie przyjedzie? 

 

 Pani Bożena Bienias – kier. Referatu- Tak 170 zł za 1 m3 . Tak obowiązuje podpisanie 

umowy bo jest to obowiązek mieszkańców. 
 

Przystąpiono do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.  

                                                                                                  Protokół z głosowania to zał. nr 13 

 

Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę nr XLIX/367/23 w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz , za 

usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

oraz odbierania odpadów komunalnych - 13 głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek E., Czaja R, 

Golba E., Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., Szyjka R., Zapór 

Z.)  0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się". 

                                                                                          Uchwała Nr XLIX/367/23 to zał. nr 14 

 

Przerwa w obradach  11.00 – 11.05 

 

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z 

Samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie  

Gminy Wąsosz w ramach programu „Dolnośląska Cyklostrada” 

 

Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały. Województwo Dolnośląskie chce przejąć linie kolejowe 

od PKP ponieważ Gmina ma z tym problem, a województwu będzie łatwiej. Tym samym Zarząd 

Województwa będzie realizował na terenach po kolejowych  ścieżki rowerowe „Dolnośląską 

Cyklostradę „  Pierwsza ścieżka to trasa miedziana, która zaczyna się przed Lubinem, a będzie się 

kończyła Legnica- Kobylin . Na terenie naszej Gminy ten odcinek będzie miał 20 km. Marszałek 

Województwa  prosił o to byśmy podjęli już działania, a mianowicie przygotowania map do celów 

projektowych i to będzie wkładem własnym Gminy. Druga trasa  tzw. Dolina Baryczy, która 

przebiega od jazu w miejscowości Kędzie następnie biegnie do Bartkowa przez Pobiel most na rzece 

Orli następnie po wałach i włączy się ul. Łąkową do drogi krajowej  i wchodzić będzie  w trasę 

miedzianą   tj. trasę kolejową Wąsosz -Rawicz. W związku z tym niezbędna jest ta uchwała. To jest 

jeden z trzech głównych projektów  w budżecie Województwa Dolnośląskiego. Będzie spotkanie w 

tym celu.  W pierwszej kolejności realizowana byłaby  trasa po terenach kolejowych Wąsosz -Wińsko 

i Wąsosz -Rawicz. Rozmawiałem dzisiaj z oficerem rowerowym województwa dolnośląskiego  p. 

Piotrem Nowickim , który mówił ,że jest pomysł żeby po stronie Rawicza zrobić nie duży odcinek i 

włączyć się do serwisówek przy S5 w domyśle ma łączyć Wrocław z Poznaniem także ta nasza trasa 

miedziana włączała by się do trasy rowerowej  S5 poprzez, które można byłoby się dostać  

alternatywną drogą do ścieżek rowerowych w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej oprócz tego 

połączenia które jest planowane przez Bartków. Zarząd Województwa Dolnośląskiego będzie robił 

projekt i składał wniosek na dofinansowanie  i tam jest  bardzo wysokie ponad 90 % dofinansowanie o 

czym będę na bieżąco informował. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej była pozytywna. 
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Dyskusja : 

 

Radny Jacek Chorostkowski – trasa Kędzie Pobiel – Wąsosz – trasa jest. Czy będzie budowany  

równoległy pas dla rowerów wzdłuż drogi? 

Mamy świetny odcinek Wąsosz – Żmigród -Trzebnica, a nic nie słyszę żeby coś było robione w tym 

zakresie ? 

 

Pan Burmistrz – z dzisiejszej rozmowy wynikało ,że  Zarząd Powiatu zezwalana na  budowę 

równoległego pasa  na odcinku gdzie ona przy powiatówce przebiega . Nasza gminna, pomysł jest taki 

,że przy tej drodze zostanie około 1700 m  aż do Kędzi i  zrobić tą nawierzchnie w całości  co pozwoli 

na swobodne poruszanie się  rowerów na tej trasie bo moim zdaniem nie ma sensu budować ścieżki bo 

ruch tam jest znikomy. Tutaj wałem to samo przez się, a tu jest zgoda tak jak mi powiedział p. P. 

Nowicki z Zarządu Powiatu ,żeby lokalizować ścieżkę  przy drodze powiatowej  

 

Radny Jacek Chorostkowski- cały czas mówimy o linii kolejowej Ścinawa Rawicz , ale my mamy 

świetny odcinek Wąsosz – Żmigród -Trzebnica, a nic nie słyszę żeby coś było robione w tym zakresie, 

a zlikwidowana była  ta linia 50 lat temu ? 

 

Pan Burmistrz – Rozmawiałem i to był jeden z moich  pierwszych pomysłów o przebieg po starej linii 

kolejowej przebiegającej  przez Kamień Górowski, w Białawach zakręt i prosto do Żmigrodu i to było 

proponowane na spotkaniu w Żmigrodzie. Jednak tam wyniknęły bardzo poważne problemy 

własnościowe na pewnym odcinku ponieważ PKP pozbyło się części nieruchomości tej kolejowej i 

właściciel nie wyraża zgody na jakiekolwiek ruchy i zrobienie tej ścieżki . Dzisiaj rozmawiałem,  żeby 

wrócić do tej  PKP ścieżki bo jeżeli Zarząd Województwa przejmie te  nieruchomości to podejrzewam 

,że  przejmie na terenie naszej gminy. Będę się starał w jakiś sposób może spotkamy się wspólnie z 

Marszałkiem  i panią Wójt Wińska by starać się złamać tego właściciela. Byłoby to łatwiejsze , tańsze 

i krótsze bo jest jeden właściciel. Próbowano zrobić inne rozwiązanie, ale jest kłopot.  

 

Radny Rapior  Andrzej – jeżeli jesteśmy przy rzece „Orli” żeby już w tym roku  już zaplanować 

koszenie wałów znacznie wcześniej bo w zeszłym roku było to zaniedbane bo na początku to okres 

wylęgowy , później wylewowy i nie można robić . 

 

Pan Burmistrz – potraktuje to w ten sposób, że napiszemy jeszcze raz do Wód Polskich bo to nie nasze 

zadanie, chociaż regularnie piszemy do Wód w tym zakresie. Chociaż w tym roku ma być  inaczej 

takie były ustalenia. 

 

Radny Skibniewski Tomasz – pytanie dotyczące  ścieżki rowerowej po wale . Czy dogadane jest z 

Wodami Polskimi  pytam dlatego ,że słyszy się ,że żądają opłat za korzystanie za ścieżki które wiodą 

po ich terenach ? 

 

Pan Burmistrz – te rozmowy będą prowadzone  i są w gestii Województwa Dolnośląskiego , ale opłaty 

może jednak będą . Druga droga kolejowa do pewnego momentu jest dobrym rozwiązaniem  

ewentualnie zrobienie tej  ścieżki tak jak tutaj jeździmy do m. Ługi przez te łąki nasze ale tam 

właścicieli jest kilku i będzie ciężko , ale jest fajna droga wzdłuż Baryczy  i omija tereny Wód 

Polskich .  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem. 

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 15 

  

Rada Miejska Wąsosza podjęła Uchwałę Nr XLIX/368/23 w sprawie wyrażania zgody na 

współdziałanie i zawieranie porozumień z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w 

zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach programu 

„Dolnośląska Cyklostrada”  13 głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek E., Czaja R, Golba E., 
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Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.) ,0 

"przeciw" ,O "wstrzymujących się". 

 

                                                                                         Uchwała Nr XLIX/368/23 to zał. nr 16 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 

przez Burmistrza Wąsosza. 

 

Projekt uchwały omówił p. Marcin Koziński – sekretarz Gminy. Do dnia dzisiejszego obowiązuje 

uchwała z 2004r w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez   

Burmistrza Wąsosza. Do tego dokumentu było rozstrzygnięcie  wojewody dolnośląskiego , które 

ujmowało jakiekolwiek  kompetencje rady w tym zakresie .  Wskutek zmiany ustawy o gospodarce 

komunalnej jest konieczność by określić na nowo te zasady. Przedłożony projekt  dotyczy wnoszenia 

udziałów do spółek Burmistrz będzie to robił we własnym zakresie i poprzedzone musi być wyceną  

danego majątku  natomiast cofanie (umarzenie) i  zbywanie udziałów będzie wymagało uprzedniej 

zgody rady poprzez uchwałę Rady. 

 

 

Opinia Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego była pozytywna. 

 

Dyskusja : 

 

Radny Chorostkowski  Jacek– czy mamy zamiar coś sprzedać ? 

 

Pan M.Koziński – sekretarz Gminy- nie .  Jesteśmy w spółce mieszkaniowej i ta uchwała też dotyczy 

tej utworzonej spółki. Uchwała musi określać ogólne zasady bo taki jest zapis w ustawie o gospodarce 

komunalnej. Ta uchwała nie jest tworzona by sprzedawać udziały. 

 

Radny Aleksandrowicz Eryk -  To jeżeli do spółki będą dokładane udziały to nie będzie musiało być 

zgody Rady ? 

 

Pan M.Koziński – sekretarz Gminy – tak. 

 

Radny Aleksandrowicz Eryk- przy zbywaniu udziałów musi być zgoda Rady ? 

 

Pan M.Koziński – sekretarz Gminy- Tak. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem. 

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 17 

  

Rada Miejska Wąsosza podjęła Uchwałę Nr XLIX/369/23 w sprawie określenia zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Wąsosza - 13 głosami "za"(Biernacki Wł., 

Dąbek E., Czaja R, Golba E., Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., 

Szyjka R., Zapór Z.) 0 "przeciw" ,O "wstrzymujących się". 

 

                                                                                         Uchwała Nr XLIX/369/23 to zał. nr 18 

 

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/26/19 RM Wąsosza z dnia 1 lutego 2019r. w 

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

 

Pani Lucyna  Ciszewska -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu przedstawiła projekt 

uchwały. Poinformowała, że Rada Ministrów w dniu 28.12.2022r podjęła uchwałę o zmianie 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 a zmieniła kryterium dochodowe 
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uprawniające do tej formy pomocy . Dotychczas było to 150 % kryterium dochodowego z ustawy o 

pomocy społecznej obecnie jest to 200 % .Dotychczasowa uchwala  określała dla osoby samotnie 

gospodarującej była kwota 1.164 zł,  a zmieniono na 1 552 zł  natomiast jeżeli chodzi o dochód na 

osobę w rodzinie  kryterium dotychczasowe 900 zł a w tej chwili jest to zmienione na 1200 zł . 

Zmiana tych stawek jest uzasadniona czyli dostosowana do obowiązujących przepisów. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  była pozytywna. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 19 

  

Rada Miejska Wąsosza podjęła Uchwałę Nr XLIX/370/23 zmieniającą uchwałę Nr V/26/19 RM 

Wąsosza z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym 

”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  - 13 głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek E., Czaja 

R, Golba E., Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., Szyjka R., Zapór 

Z.) 0 "przeciw" ,O "wstrzymujących się". 

 

                                                                                         Uchwała Nr XLIX/370/23 to zał. nr 20 

 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy 

      Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie 

gminy.     

 

Pan Marcin Koziński – omówił projekt uchwały. Do tej pory na terenie gminy Wąsosza 

funkcjonują przysiółki Czaple, Jawor ,Kobylniki, Marysin, Młynary, Stefanów, Unisławice,  Zubrza,  

Borowna,  Podmieście, Sądowel. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii zaistniała konieczność rozstrzygnięcia co do samodzielnego funkcjonowania w.w. 

miejscowości w taki sposób by utrzymać dotychczasową numerację by nie powodować kłopotów dla 

mieszkańców. Te przysiółki staną się osobnymi miejscowościami i one będą nadal wchodzić w 

skład sołectwa. W związku z tym chcemy przeprowadzić te konsultacje społeczne . Po 

przeprowadzeniu konsultacji zostanie podjęta uchwała o ustaleniu nowych wsi. 

 
Opinia Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego była pozytywna. 

 

Dyskusja : 

Radny Rapior Andrzej – czy np. Stefanów tam jest kilka domów i czy będzie musiał mieć 

radę sołecką ? 

Pan Marcin Koziński – Stefanów nie będzie przysiółkiem Czeladzi Wielkiej tylko  będzie 

wsią Stefanów , która będzie wchodziła w skład sołectwa Czeladź Wielka . 

 

Radny Chorostkowski  Jacek – a co będzie z miejscowościami Świniary i Borowna może 

miejscowość Borowna będzie chciała być sołectwem ? wobec tego kto zapłaci na podział 

geodezyjny obręb Świniary i obręb Borowna. Kiedyś kosztowało to dużo pieniędzy. Ruszenie 

tego może zrobić nam tylko problem. 

 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 21 
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Rada Miejska Wąsosza podjęła Uchwałę Nr XLIX/371/23 uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do 

zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy   - 13 głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek E., Czaja 

R, Golba E., Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., Szyjka R., Zapór 

Z.) 0 "przeciw" ,O "wstrzymujących się". 

 

                                                                                         Uchwała Nr XLIX/371/23 to zał. nr 22 

 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego.   

 

Projekt tej uchwały omówił p. Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza . To jest kontynuacja 

tego co odbywało się poprzedniego roku czyli zgoda na  zawarcie porozumienia z Powiatem 

Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Dofinansowanie do linii autobusowej relacji Wąsosz-Wiewierz -Sułów- Góra . Od 2 stycznia 

ten autobus tam jeździ  i na to winna być uchwała Rady w  celu możliwości dofinansowania 

Gminy do tego przedsięwzięcia.. 

 
Opinia Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego była pozytywna. 

 

Dyskusja : 

Radny Jacek Chorostkowski – ja mam tylko wniosek formalny na dopisanie Wikliny . 

 

Pan Burmistrz – nie możemy tego zrobić ponieważ umowa jest już podpisana z 

Województwem na taką trasę jak wymieniłem, ale rozmowa z Milą jeżeli będzie deklaracja 

,że będą bilety kupowane z Wikliny to autobus tam będzie jeździł. 

 

Radny Jacek Chorostkowski- to panie Burmistrzu wniosku nie można przyjąć ? 

 

Pan Burmistrz – wniosek tren jest niezasadny ze względu na to, że nie jest możliwy do 

zrealizowania bo uchwała  na podstawie, której jest realizowana dopłata już obowiązuje. To 

niech Rada przyjmie pana wniosek formalny to niech przyjmuje. 

 

Radny Jacek Chorostkowski -  Panie Burmistrzu 2 lata temu , rok temu pół roku temu o tym 

mówiłem. Przy tworzeniu nowej refundacji proszę by uwzględnić tą Wiklinę  może tam nie 

będzie dużo  1 lub 2 bilety miesięczne, ale są też ludzie starsi którzy nie mają czym wyjechać 

z tej miejscowości tym bardziej ,że ten autobus jeździ przy krzyżówce Wikliny .Dodatkowo w 

jedna stronę ok. 500 m i w drugą około 600 m 

 

Radny Rapior Andrzej – też miałem wycieczkę ludzi w tej sprawie, aby wesprzeć radnego 

Jacka w tym wniosku . Ci co mają samochody to sobie radzą natomiast jest gro osób starszych 

i nie maja się czym dostać. Mieszkańcy proszą by włodarz Gminy pomógł. 

 

Pan Burmistrz -  i sprawa jest załatwiona po feriach. 

 

Radny Jacek Chorostkowski – pan burmistrz wie, że Mila jest trudna do zmiany decyzji, a 

gdybyśmy zmienili treść uchwały to może by coś to dało. 
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Pan Burmistrz - gdybyśmy zmienili uchwałę to nie będzie zbieżna z uchwałą powiatu i nie 

będzie możliwości dofinansowania. Jeżeli Rada chce to zrobić to niech to zrobi , ale  nie 

będzie można dofinansować obecnej linii. 

 

Pan Andrzej Mazur - ,sołtys wsi Chocieborowice-  proszę powiedzieć  czy Mila to państwowa 

firma czy prywatna ?   

 

Pan Burmistrz – prywatna. 

Pan Andrzej Mazur - ,sołtys wsi Chocieborowice- no skoro jest prywatna to co my możemy 

zrobić w tej kwestii przecież my nie możemy narzucać swoich pomysłów. W 

Chocieborowicach też był problem dojazdu dzieci do szkoły. Było 9 dzieci chętnych na  

dojazd autobusem, jak pojawił si…e autobus to został wykupiony tylko 1 bilet miesięczny. 

Nie można obwiniać burmistrza ,że nie może dogadać się z prywatnym przedsiębiorcą. 

 

Pan Burmistrz – jest dobra wola przedsiębiorcy, że autobus będzie jeździł  więc dajmy im 

szansę. 

 

Radny Jacek Chorostkowski – ja wycofuje swój wniosek , ale chciałbym dodać, że to nie jest 

utworzenie  nowej linii ten autobus jeździ przy Wiklinie i mógłby zajechać. 

 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 23 

  

Rada Miejska Wąsosza podjęła Uchwałę Nr XLIX/372/23 uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 13 głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek 

E., Czaja R, Golba E., Królikowski K., Maślejak J., Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki 

W., Szyjka R., Zapór Z.) 0 "przeciw" ,O "wstrzymujących się". 

 

                                                                                 Uchwała Nr XLIX/372/23 to zał. nr 24 
       

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.   

 

Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały.  Planujemy inwestycje na drogach .Jeżeli 

powstają inwestycje gminne to muszą być to  drogi gminne i zgodnie z załącznikiem do 

uchwały wykazane zostały te odcinki dróg wewnętrznych , które należy uznać jako drogi 

gminne. 
Opinia Komisji Budżetu ,Inwestycji i Mienia Komunalnego była pozytywna. 

 

Dyskusji nie było. 

 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

                                                                                            Protokół z głosowania to zał. nr 25 

  

Rada Miejska Wąsosza podjęła Uchwałę Nr XLIX/373/23 uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w 

przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy   - 13 

głosami "za"(Biernacki Wł., Dąbek E., Czaja R, Golba E., Królikowski K., Maślejak J., 

Skibniewski T.,, Smektała A., Stolicki W., Szyjka R., Zapór Z.) 0 "przeciw" ,O 

"wstrzymujących się". 

 



15 
 

                                                                    Uchwała Nr XLIX/373/23 to zał. nr 26 

 

15.    Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej. 

 

Pan Przewodniczący zwrócił się do poszczególnych przewodniczących Komisji o 

przedstawienie projektów planów pracy Komisji na 2023r. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Maślejak -  przedstawiła plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2023r. 

                                                                     Plan Komisji Rewizyjnej  to zał. nr 27 

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty, Kultury , Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Ewa 

Dąbek przedstawiła plan pracy na 2023r. 
                                                                       Plan Komisji Oświaty to zał. nr 28 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego  zapoznała zebranych z planem 

pracy Komisji  na 2023r. 

                                                                              Plan Komisji Budżetu to zał. nr 29 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Robert Szyjka odczytał plan pracy Komisji 

na 2023r. 

                                                                               Plan Komisji Rolnictwa to zał. nr 30 
 

Przewodniczący Rady zapytał  czy są jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionych planów pracy. 

 

Radny Rapior Andrzej -  w planie pracy jednej z Komisji jest zapisana informacja o planowanych 

remontach dróg powiatowych, a w prasie lokalnej jest artykuł , że powiat ze względu na brak środków 

finansowych będzie w 2023r. realizował  jedną inwestycję drogową w Gminie Jemielno. Wobec tego 

co nam może powiedzieć powiat w zakresie remontu dróg powiatowych w Gminie Wąsosz. 

 

16. Informacje Przewodniczącego Rady. 

 

Pan Przewodniczący odczytał pismo  Firmy „EKO-Duda” z Grąbkowa w sprawie  uzgodnień przy 

realizacji kopalni żwiru w  okolicach Czeladzi Wielkiej  i Baranowicach. 

 

                                                                                Pismo firmy „EKO-Duda” to zał. nr 31 

 

17. Wolne głosy i wnioski . 

 

Skibniewski  Tomasz – Należy wymienić żarówkę oświetlenia ulicznego na ul. Parafialnej bo już 

mieszkańcy kilkakrotnie to zgłaszają . 

 

Sołtys wsi Chocieborowice – Andrzej Mazur -być może się mylę, ale czy to przypadkiem nie jest  

propozycja korupcyjna jeżeli chodzi o firmę „ EKO- Duda” 

Następnie podziękował tym którzy wpłacili pieniądze na Stowarzyszenie „Piękny Wąsosz” były to 

osoby prywatne i firmy nie było tutaj  wsparcia od osób publicznych czy też radnych. 

 

18. Zamknięcie sesji. 

 

W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący obrad  zamknął  

XLIX Sesję Rady Miejskiej i podziękował za udział w sesji. 

 

Protokołowała K. Szejnkienig 
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