Protokół
z Zebrania Wiejskiego sołectwa Psary gm. Wisznia Mała
odbytego w dniu 9 czerwca 2011 r. w Sali Szkoły Podstawowej

1.

Zebranie rozpoczęło się o godz.19.15 tj. w drugim terminie i trwało do godz. 21.00

2.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa wg. listy obecności - 40 osób - załącznik do
protokołu.

3.

Na przewodniczącego zebrania wybrano: Sołtysa Jerzego Szczerbika

4.

Na protokolanta wybrano Krystynę Szczerbik., która niezwłocznie przystąpiła do
protokołowania zebrania wiejskiego.

5.

Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne.

6.

Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:
•

Omówienie zadań z realizacji podjętych uchwał i wniosków.

•

Informacje bieżące dla mieszkańców Psar.

•

Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

•

Podjęcie uchwał;

•

Zamknięcie obrad

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
za 40
przeciw 0
wstrzymujących się 0

Streszczenie przebiegu obrad:

Prowadzący zebranie sołtys J. Szczerbik przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców.
Omówił realizację uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Wiejskim.
Zainteresowaniem mieszkańców była sprawa lokalizacji tymczasowego, kontenerowego pomieszczenia
na świetlicę wiejską na działce gminnej nr 295 oraz jednoczesnego zlokalizowania na tejże działce
przedszkola.
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W sprawie podjętej uchwały nr 3/2011 Sołtys poformował mieszkańców ,że nie otrzymał pisemnej
odpowiedzi z Urzędu Gminy , tylko ustną wiedzę od Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Infrastruktury Technicznej p. Sławomiry Hermann, że nie ma porozumienia między Akademią
Rolniczą , a Urzędem Gminy w tej sprawie. Mieszkańcy byli oburzeni ,że Władze Gminy nie starają się
o pozyskanie gruntów Skarbu Państwa od Akademii Rolniczej . Poinformowali Sołtysa, że było
ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o sprzedaży 13 ha terenu w Psarach. Poformowali Sołtysa ,że działka
nr 45/13 o pow. 6,59 ha w Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego posiada zapis
:Tereny sportu i rekreacji; wskazane w Studium jako tereny o wiodącej funkcji sportu i rekreacji. W
związku z możliwością obecnie składania wniosków do zmiany MPZP Psary mieszkańcy chcą złożyć taki
wniosek do Wójta Gminy.
Sołtys poinformował że sprawa remontów na placach zabaw została częściowo załatwiona ponieważ
na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej remont został wykonany , ale na placu w Parku zamontowano
jedynie huśtawki .Naprawa reszty urządzeń sportowych nie została wykonana jak również nie
dokonano malowania i konserwacji.
Sołtys poinformował ,że doposażenie placów zabaw (z funduszu sołeckiego) jeszcze nie zostało
zrealizowane gdyż Urząd Gminy nie ogłosił przetargu na w/w usługi - informacja z Urzędu Gminy.
Budowa parkingu przy Parku została odłożona na inny termin tzn po Festynie Letnim .
Sołtys ogłosił że, opłaty na Spółki Wodne przyjmuje do końca czerwca 2011.
Powiadomił mieszkańców ,że w dniu 11 czerwca 2011 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w
późniejszym terminie.
Sołtys poinformował mieszkańców że o Festynie Letnim w Psarach zostały poinformowane wszystkie
służby publiczne tzn:
•

K.P. Policji w Trzebnicy

•

Urząd Gminy w Wiszni Małej;

•

K.P.P.S.P w Trzebnicy;

•

K.S. M. we Wrocławiu;

Dodatkowo zwrócił się:
•

O oddelegowanie patrolu konnego do Straży Miejskiej we Wrocławiu;

•

O oddelegowanie funkcjonariuszy i radiowozu K.P.P. w Trzebnicy;

•

O oddelegowanie żołnierzy z wozem bojowym do Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego. we Wrocławiu;

•

Do U. G. Wisznia Mała o pozwolenie na handel podczas festynu;
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W związku z organizacja Festynu będzie budowana przez Sołtysa i Radę Sołecką scena, na którą
zgromadzone zostały potrzebne materiały.

Sołtys poinformował że rekrutacja do projektu "Euro 2012- szansa turystyczna dolnośląskich
subregionów" została zakończona maju 2011 i Sołectwo Psary tworzy Partnerstwo Lokalne "WrocławOdra Wschód - Wrocław-Odra Zachód". Przekazał informację, że termin pierwszych szkoleń pn,
"Budowa partnerstw lokalnych: szanse i korzyści. Poszukiwanie mocnych stron oraz wspólnych
obszarów tematycznych" oraz "Promocja sieciowego produktu turystycznego - czyli pokaż siebie
innym" już się odbył , w których uczestniczą mieszkanki naszego Sołectwa
PODMIOTY TWORZĄCE PARTNERSTWO LOKALNE z SOŁECTWEM PSARY.
•

Gmina Wrocław

•

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

•

Gmina Brzeg Dolny

•

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach

•

Sołectwo Ozorowice

•

Stowarzyszenie na Rzecz Równomiernego Rozwoju Gminy Wisznia Mała

•

ZHP Hufiec Wrocław Ośrodek Wodny "Rancho"

•

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich

•

Dolnośląska Izba Turystyki

•

Towarzystwo Miłośników Wrocławia- Klub Przewodników "Rzepiór"

•

Uczniowski Klub Sportowy "ŻEGLARZ"

•

Oddział Wrocławski PTTK we Wrocławiu

•

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

•

Winnice JAWOREK

•

Stowarzyszenie "Klub na Fali"

•

Wrocławski Okr. Związek Żeglarski

•

Centrum Turystki Kajakowej i Aktywnego Wypoczynku "Rokana"

•

Wrocławski Klub Wodniaków "WIADRUS"

•

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu w Bielawie

•

Stowarzyszenie "Drzwi do Europy"
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•

Hotel Tumski

•

Malibu 31

W związku z nakreśleniem planu rozwoju turystyczno – rekreacyjnego Sołectwa Psary mieszkańcy
zwrócili się z zapytaniem do Sołtysa, jakie składniki mienia komunalnego, a także praw rzeczowych z
nim związanych gmina przekazała sołectwu (prawo użytkowania albo np. prawo służebności
polegające używaniu danego mienia i czerpania z tego pożytków).Sołtys poinformował ,że na dzień
dzisiejszy Gmina nie przekazała mu żadnych składników mienia komunalnego.
Mieszkańcy złożyli wniosek o dostarczenie jak najszybciej informacji na ten ważny dla Sołectwa temat.
Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
Za było 39 osób uczestników zebrania.
Przeciw było 0 osób;
Jedna osoba wyszła przed głosowaniem;
Zebranie wiejskie jednogłośnie poparło wniosek.
Podjęli w tej sprawie uchwałę nr. 4/2011

Mieszkańcy cenią sobie i są dumni z zagospodarowanej zielonej przestrzeni w postaci Parku , który
tworzy teren rekreacyjny Psar. Wyszli z inicjatywą wyłączenia z obowiązującego MPZP Psary lokalizacji
placówki oświatowej. Uważają, że stworzenie takiego instrumentu pozwoli na dalsze wydzielanie
terenu z obecnego parku. Co w efekcie pozbawi ich ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego.
Mieszkańcy złożyli wniosek o wyłączenia z obowiązującego MPZP Psary lokalizacji placówki
oświatowej na działce 199/6
Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
Za było 39 osób uczestników zebrania.
Przeciw było 0 osób;
Jedna osoba wyszła przed głosowaniem;
Zebranie wiejskie jednogłośnie poparło wniosek
Zebranie Sołeckie uchwaliło w tej kwestii nową uchwałę nr 5/201
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Mieszkańcy użalali się ,że od lat w Psarach nie prowadzi się inwestycji publicznych .
Plan Odnowy Miejscowości Psar byłby dokumentem strategicznym sołectwa i stanowiłby podstawę
jego rozwoju. Plan Odnowy jest także dokumentem planistycznym, przedstawiającym zakres potrzeb
oraz zamiarów inwestycyjnych miejscowości w latach najbliższych.
Celem opracowania byłoby stworzenie podstaw dla odnowy wsi i jej rozwoju, rozumianych jako
poprawa warunków życia i pracy mieszkańców wsi. Miałby on posłużyć przy aplikowaniu o środki
pomocowe dla sołectwa w ramach Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2007‐2013, a
także o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.
Na Zebraniu Wiejskim utworzono grupę odnowy wsi o składzie :
•

Jerzy Szczerbik -sołtys;

•

Krzysztof Fedunkiw;

•

Ewa Grużewska;

•

Maciej Łamasz

•

Wanda Śliwowska

•

Krystyna Szczerbik;

Wybrano lidera p. Macieja Łamasza;
Ustalono ,że grupa odnowy może powiększać się.
Mieszkańcy złożyli wniosek o przystapienie do Programu Odnowy Wsi
Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
Za było 39 osób uczestników zebrania.
Przeciw było 0 osób;
Jedna osoba wyszła przed głosowaniem;
Zebranie wiejskie jednogłośnie poparło wniosek
Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia do programu odnowy wsi, która
określa osobę lidera grupy odnowy oraz imienny skład grupy odnowy. Uchwała nr 6/2011.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. Podjęcie uchwał.
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Na podstawie § 12 ust. 2a, 2b pkt. Statutu Sołectwa Psary Zebranie Wiejskie sołectwa Psary uchwala
co następuje:
wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi i Radzie Sołeckiej sołectwa Psary.

Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i podlegają opublikowaniu w sposób miejscowo
przyjęty.

Uchwała nr 4/2011 w sprawie przekazania składników mienia komunalnego, a także praw
rzeczowych z nim związanych przez gminę ołectwu Psary (prawo użytkowania albo np.
prawo służebności polegające używaniu danego mienia i czerpania z tego pożytków).
1. załącznik nr. 1.
za było 39 uczestników zebrania,
przeciw 0 ,
wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została przyjęta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/2011 w sprawie w sprawie złożenia wniosku do MPZP Psary I
2. załącznik nr. 2
za było 39 uczestników zebrania,
przeciw 0 ,
wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została przyjęta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2011 w sprawie przystąpienia sołectwa Psar do Programu Odnowy Wsi
3. - załącznik nr. 3.
za było 39 uczestników zebrania,
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przeciw 0 ,
wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została przyjęta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść podjętych uchwał - uchwały w załączeniu ( 3 egz).
Załącznik: Lista obecności Zebrania Wiejskiego sołectwa Psary gm. Wisznia Mała odbytego w dniu
9 czerwca 2011 r. w Sali Szkoły Podstawowej.

Protokołowała

Przewodniczący Zebrania

Krystyna Szczerbik

Sołtys Jerzy Szczerbik

7

