Protokół Nr VI/IV/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 stycznia 2011 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.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
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 7.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, kierownik
referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann,
radny powiatowy Zygmunt Wojciechowski, przedstawiciele prasy oraz sołtysi wg. listy
obecności.

Ad.1
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na wniosek wójta
gminy do porządku obrad wpłynęły jeszcze dwie uchwały w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa

do

reprezentowania

Rady

Gminy

przed

Sądami

Administracyjnymi w sprawie skarg wniesionych na uchwały Rady Gminy do
Wojewódzkiego Sądu administracyjnego we Wrocławiu dotyczących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwała w sprawie przystąpienia
Gminy Wisznia Mała do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim.
Przewodnicząca zaproponowała, aby te projekty uchwał zostały rozpatrzone
odpowiednio w punkcie 6 i 7 porządku obrad, co spowoduje przesunięcie się
kolejnych uchwał w programie o dwie pozycje.
W związku z tym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała
nr V/XXXVII/204/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Kryniczno i Malin – MPZP OBRĘB KRYNICZNO -POŁUDNIE.
4. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała
nr V/XXXVII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Szymanów – MPZP OBRĘB SZYMANÓW.
5. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała
nr V/XXXVII/205/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Krzyżanowice – MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE .
6. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Gminy przed Sądami Administracyjnymi w sprawie skarg wniesionych na
uchwały Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego we
Wrocławiu

dotyczących

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Programu Odnowy
Wsi w Województwie Dolnośląskim.
8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego projektów o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zamknięcie obrad.
Następnie przewodnicząca poddała zaproponowany porządek obrad pod
głosowanie:
„za”-15, „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
2

Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach,
w których brał udział od ostatniej sesji:


4 stycznia spotkanie z prezesem firmy TOYA Development Sp. Kom.
Auk. Rozmowy dotyczyły przekazania MPWiK rur kanalizacyjnych i
wodociągowych. Ma się to odbyć do końca I kwartału br. Pozostało do
rozstrzygnięcia, kto będzie rozliczał odbiorców wody i ścieków, nie
polecaliśmy Rejonowego Związku Spółek Wodnych, bo byłoby to dla
nich zbyt duże przedsięwzięcie.



5 stycznia – pożar w mieszkaniu komunalnym w Piotrkowiczkach.
Obecnie kończymy jego remont wg. zaleceń straży pożarnej i
inspektora nadzoru.



6 stycznia – „Opłatek Strzelecki”, duże podziękowania dla szefa
Strzelców

Pana

Romana

Chandohy

za

zaangażowanie

w

wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu.


8 stycznia – opłatek gminny w Piotrkowiczkach, uroczystość z dużym
udziałem młodzieży, serdeczne podziękowania dla Pani sołtys za
gościnę



10 stycznia spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Psarach.
Występuje tam problem zbyt dużego zagęszczenia dzieci, które jeszcze
ma się powiększyć w związku z przyjęciem do szkoły dzieci 5-cio
letnich. W związku z tym są tam bardzo duże potrzeby remontowe
związane ze zwiększeniem ilości sal lekcyjnych.



10 stycznia szkolenie Lokalnej Grupy Działania LGD na temat lokalnej
strategii działania, jutro ma się odbyć u nas w gminie Walne Zebranie
LGD.



11 stycznia gościliśmy Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy
wraz z szefem dzielnicowych oraz nowym dzielnicowym dla naszej
gminy.

Gminę Wisznia

Mała

będzie

obsługiwało

teraz

dwóch

dzielnicowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie bezpieczniej na
naszym terenie. Policja prosi nas także o wsparcie finansowe na zakup
drobnego wyposażenia (min. latarek). Na razie nie dysponujemy
wolnymi środkami żeby wspomóc działalność Policji.
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12 i 19 stycznia odbyły się spotkania w sprawie boiska w Malinie.
Sytuacja jest taka, że wygasła dzierżawa terenu, na którym boisko jest
zlokalizowane. Chcielibyśmy ten grunt wykupić. Na chwilę obecną
boisko po części jest zlokalizowane na naszym gruncie, a po części
grunt jest własnością prywatną. W nowym planie zagospodarowania
przestrzennego umieściliśmy odpowiedni zapis, co do przeznaczenia
tego terenu. Jednak właściciel ma pewne oczekiwania i będziemy
prowadzić negocjacje w sprawie wykupu. Będę na bieżąco Państwa
informował, na jakim etapie jest ta sprawa.



13 stycznia spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa
Krajowego. Bank ten pośredniczy w wypłatach transz z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Bank zabiega o lokowanie naszych wolnych
środków na swoich kontach. My jako gmina nie musimy tego robić, ale
gdyby były jakieś nadwyżki to możemy rozważyć taką możliwość.



15 stycznia odbyło się przy dużej frekwencji mieszkańców spotkanie
opłatkowe w Ligocie Pięknej



17 stycznia posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych
Doliny Baryczy, do pracy po urlopie macierzyńskim wróciła Pani
Dyrektor



18 stycznia z Panią kierownik Hermann byliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim

na

konsultacjach

związanych

z

możliwością

wspierania gminy przez program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym
z efektów tych konsultacji jest dzisiejsza uchwała w sprawie
przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Programu Odnowy Wsi w
województwie dolnośląskim.


19 stycznia spotkanie ze Sławomirem Najnigerem w sprawie działań
prowadzonych przez LSC CORP – Wratislavia Residence, która
posiada grunty w Malinie.



20 stycznia spotkanie z prezesem WPO ALBA Panem Zenonem Parosa
w sprawie segregacji śmieci, odbioru śmieci wielkogabarytowych i
zbiórki przeterminowanych leków oraz makulatury. Jest możliwość
rozpoczęcia pilotażowego programu, który pozwoli na bezpłatny odbiór
od mieszkańców makulatury. Propozycja WPO jest taka, że oni
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dostarczyliby grupę pojemników do każdej miejscowości i kto będzie
chciał może pojemnik odebrać od sołtysa. Pojemniki z makulaturą
odbierałoby raz w miesiącu całkowicie bezpłatnie. Dla gminy mielibyśmy
korzyść

w

postaci

pewnej

ilości

przekazanych

odpadów

biodegradowalnych. Problem makulatury jest szczególnie dotkliwy tam
gdzie do ogrzewania wykorzystuje się gaz.


21 stycznia wrócił temat budowy Kaplicy w Szymanowie. Tym
z Państwa, którzy nie znają jeszcze sprawy przypomnę, że jakiś czas
temu zaistniał pomysł utworzenia nowej parafii dla Psar, Krzyżanowic
i Szymanowa. Z biegiem czasu Kuria wycofała się z tego pomysłu, ale
nakazała organizację odprawiania Mszy Świętej w Szymanowie, a w
dalszym etapie wybudowanie tam Kaplicy. Na jednym z zebrań
wiejskich ustalono, że zostanie ona wybudowana przy świetlicy. Gmina
wydzieliła na ten cel działkę i przygotowała do sprzedaży. Przed sesją,
podczas której miała być podjęta decyzja w tej sprawie ksiądz
proboszcz wraz z projektantem wycofali się z tego projektu,
uzasadniając to wynikami badań geologicznych, które wykazały, że
grunt ten nie nadaje się pod budowę, bo jest mało stabilny, występuje
tam tzw. kurzawka. Ksiądz proboszcz konsekwentnie wystąpił o kolejną
działkę

na

ten

cel.

Rada

Gminy

uchwaliła

miejscowy

plan

zagospodarowania przestrzennego, w którym znalazł się zapis o
przeznaczeniu działki pod budowę Kaplicy. Zatem znowu musimy
ponowić procedurę z wydzieleniem działki i jej wyceną, a następnie
przedstawić sprawę na zebraniu wiejskim. Jeżeli będzie pozytywna
decyzja mieszkańców na zebraniu to pod obrady Rady Gminy trafi
stosowna uchwała i Państwo będziecie decydować, przy jakiej
bonifikacie sprzedać tę działkę Parafii.


23 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe w Wysokim Kościele



od dłuższego już czasu na terenie naszej gminy obowiązuje pogotowie
przeciwpowodziowe. Zabezpieczyliśmy ten teren w Krzyżanowicach,
który był zagrożony rozlaniem się wody. Niestety takie są prawa natury.
My staramy się działać tak jak nam podpowiada zdrowy rozsądek,
zgodnie z przepisami prawa.
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ze względu na kończącą się kadencję zapraszam sołtysów wszystkich
miejscowości do uzgadniania terminów zebrań z mieszkańcami w celu
dokonania wyborów sołtysa i rad sołeckich

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
informując, że do Biura Rady wpływają pisma dotyczące skarg Wojewody
Dolnośląskiego na uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Małgorzata Ottenbreit poinformowała także, że dokonała analizy
złożonych oświadczeń majątkowych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w
terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.

Ad.3
Głos zabrał wójt Jakub Bronowicki informując, że w odniesieniu do II
punktu skargi dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Kryniczno i Malin tzw. MPZP Kryniczno-Południe
będziemy trzymać się swojego stanowiska, natomiast uwagi zawarte w punkcie I i III
po naradzie z urbanistą postanowiliśmy uznać za uzasadnione. Jest też potrzeba
udzielenia pełnomocnictwa procesowego naszemu radcy prawnemu Pani Natalii
Machnacz oraz architektom Joannie Mierzejewskiej oraz Waldemarowi Bardianowi,
którzy będą wspólnie reprezentować gminę w postępowaniach przed Sądami
Administracyjnymi w sprawach wniesionych skarg przez Wojewodę Dolnośląskiego
na uchwały Rady Gminy Wisznia Mała dotyczących uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Szewce, Rogoż,
Szymanów, Kryniczno-Południe oraz Krzyżanowice, zwłaszcza, że Sąd wyznaczył
już jedną z rozpraw.
Podjęcie
Wojewódzkiego

uchwały
Sądu

w

sprawie

odpowiedzi

Administracyjnego

we

na

skargę

Wrocławiu

na

wniesioną

do

uchwałę

nr

V/XXXVII/204/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kryniczno
i Malin- MPZP Kryniczno –Południe.
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/IV/25/11 i jest załącznikiem nr 2 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.4
Podjęcie
Wojewódzkiego

uchwały
Sądu

w

sprawie

odpowiedzi

Administracyjnego

we

na

skargę

Wrocławiu

na

wniesioną

do

uchwałę

nr

V/XXXVII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Szymanów – MPZP SZYMANÓW.
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/IV/26/11 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Podjęcie uchwały nr w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

we

Wrocławiu

na

uchwałę

nr

V/XXXVII/205/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Krzyżanowice – MPZP KRZYŻANOWICE.
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/IV/27/11 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy przed Sądami Administracyjnymi w sprawie skarg wniesionych na
uchwały Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego we Wrocławiu
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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/IV/28/11 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała Sławomira Hermann przypominając zebranym, że już od jakiegoś
czasu funkcjonuje program pod nazwą „Odnowa wsi”, który jest oparty na zasadzie
współpracy

Urzędu

Marszałkowskiego

z

przedstawicielami

poszczególnych

miejscowości chcących wziąć udział w tym programie. Dla nas bardzo istotne jest to,
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że dzięki udziałowi w tym programie gmina przy składaniu większych wniosków
otrzymuje dodatkowe dwa punkty. Miejscowości uczestniczące w tym konkursie
mogą pozyskać fundusze w wyskości do 25 tyś. zł. Jest to dofinansowanie do
upiększania miejscowości np. do placów zabaw, ścieżek, świetlic, a nawet wycieczki
czy aktywizację zawodową itp. Program z założenia ma być programem
aktywizującym miejscowość, zachęcającym do wyjścia na zewnątrz. Będą w tym celu
organizowane szkolenia, na których podpowiedzą jak to robić i kontrolować
wydatkowanie tych środków. Z kolei Gminie uchwała ta pozwoli rozpocząć
współpracę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie dwóch miejscowości tj. Rogoża i
Krzyżanowic. W następnej kolejności pójdą te miejscowości, które przeznaczyły
pieniądze na cele pozwalające gminie wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie np. na
place zabaw.
W szkoleniach, o których wspomniałam wcześniej musi uczestniczyć sołtys
oraz 4 osoby, które dobierze sobie do współpracy. Do tego programu zaangażowani
są nie tylko pracownicy Urzędu, ale i mieszkańcy wsi. Program ten szczegółowo
został opisany na stronach Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Tadeusz Czyż zapytał czy dochód gminy na jednego mieszkańca jest
wyższy niż średnia krajowa, Tak, odpowiedziała Sławomira Hermann, bo za rok 2009
wyniósł on 1373 zł i w związku z tym nie dostaniemy za to ani jednego punktu.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Programu
Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim. 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/IV/29/11 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu obrad
Rady Gminy.

Ad.8
Głos zabrał wójt Jakub Bronowicki, który poinformował, że nowelizacja ustawy
o działalności pożytku publicznego zobowiązała nas do podejmowania konsultacji w
sprawie uchwał w zakresie, których będziemy oczekiwali współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W naszej gminie do tej pory współpracowaliśmy z klubami
sportowymi, Stowarzyszeniem ”SOWA”, które na terenie powiatu przeprowadza
konkursy wiedzy oraz z parafią w Strzeszowie w sprawie wykonania remontu dachu
nad prezbiterium kościoła w Ozorowicach. Niestety parafii nie udało się pozyskać
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żadnych funduszy od Marszałka Województwa, a ponieważ dach groził zawaleniem
postanowiliśmy dołożyć naszą cegiełkę do tego, co zebrała parafia i wspólnym
wysiłkiem wyremontować ten dach.
Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność na terenie
naszej gminy w celu pozyskania opinii, co do przedstawienia projektów aktów prawa
miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych
podmiotów. Przedmiotem tych konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz
projekty rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. O
przeprowadzeniu konsultacji decyduje Wójt Gminy. Informacja o przygotowywanym
projekcie aktu prawa miejscowego zostaje umieszczona w BIP, na naszej stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w raz z treścią przygotowywanego aktu prawa
miejscowego. Uwagi do przedstawianych projektów organizacje pozarządowe mogą
przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej lub bezpośrednio składać
je w Urzędzie. W przypadku nie złożenia uwag uznaje się, że przedstawiony projekt
aktu został przyjęty do wiadomości bez zastrzeżeń. Złożone uwagi zostają
naniesione do projektu i po upływie 7 dni Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy
przygotowany projekt aktu prawa miejscowego. Konsultacje nad projektem mają
charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
Radny Zdzisław Zdobylak zapytał, czy są inne organizacje, które proszą o
pieniądze.

Wójt

Bronowicki

odpowiedział,

że

działania

są

prowadzone

dwukierunkowo tj. jeden kierunek – kiedy to gmina wskazuje te działania, które
chciałaby wspierać. Drugi kierunek to organizacje zwracają się z wnioskiem o
wsparcie. Niemniej to Rada Gminy za każdym razem decyduje czy tego wsparcia
udzielić.
Podjęcie

uchwały

w

sprawie

określenia

szczegółowych

sposobów

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za”-15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/IV/30/11 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Protokół nr VI /III/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku przyjęto bez uwag.
Ad.10
Sołtys Bronisław Stawiński zapytał, na jakim etapie znajduje się sprawa
przejęcia całości boiska w Strzeszowie.
W odpowiedzi wójt Jakub Bronowicki odpowiedział, że ze strony właściciela gruntów
była deklaracja, że część z nich może przekazać na powiększenie boiska. My ze
swej strony zobowiązaliśmy się do przekazania w ramach rekompensaty część
innych gruntów na powiększenie jego gospodarstwa rolnego. Ponieważ okazało się,
że do tej zamiany należałoby dopłacić druga strona z transakcji zrezygnowała i na
razie boisko pozostaje w okrojonym rozmiarze.
Z sali padło pytanie, dlaczego tylko Rogoż i Krzyżanowice biorą udział w
programie Odnowa Wsi. W odpowiedzi wójt gminy poinformował, że będziemy się
starali, żeby wszystkie miejscowości do tego programu weszły, ale niestety nie
możemy tego zrobić na raz.
Sołtys Stanisław Szczypkowski poprosił obecnego na sesji radnego
powiatowego Zygmunta Wojciechowskiego do przekazania prośby o oczyszczenie i
konserwację rowu powiatowego, który przebiega wzdłuż miejscowości KrynicznoRogoż i odprowadza wodę z tego terenu do Widawy. Sołtys Szczypkowski zwrócił też
uwagę na brak oświetlenia ulicy Ogrodowej w Rogożu.
W odpowiedzi głos zabrała Sławomira Hermann: takich ulic jak Ogrodowa w
Rogożu mamy w gminie bardzo dużo i realizujemy te inwestycje w miarę
posiadanych środków. Mamy wiele przygotowanych projektów. Warto byłoby
pomyśleć czy niektórych z nich nie można zrealizować w ramach funduszy sołeckich.
Tam gdzie są słupy to nie ma problemu, bo lampę możemy szybko dowiesić, ale tam
gdzie słupów nie ma już jest trudniej, bo trzeba robić projekt a to już jest inwestycja.
Temat drugi tj. odprowadzanie wód po roztopach przez odwodnienie, które nie działa
jest dużym problemem w obecnym czasie. Te roztopy pokazały gdzie są nieczynne
przepusty i drenaże.
Radny Zdzisław Zdobylak zwrócił uwagę na powstałą wyrwę w drodze w
Wiszni Małej, za mostkiem obok Państwa Jurkowskich. Wiem, że mamy określony
budżet, ale dobrze byłoby, żeby tak zaplanować pracę, aby mieszkańcy mieli
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świadomość, w jakim okresie czasu ich ulica będzie remontowana. W odpowiedzi
Sławomira Hermann poinformowała, że wg. ustawy o zamówieniach publicznych
prawo przewiduje do 8% wartości brutto przez 3 lata po zakończeniu inwestycji jest
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy i egzekwujemy ten przepis od
wykonawców.
Sławomira Hermann zwróciła uwagę na nie zamkniętą sprawę wykonania części
chodnika od ulicy Lotniczej w Szewcach do Kościoła.
Głos zabrała sołtys Szymanowa Ewa Wierzbicka przypominając, że pod
koniec ubiegłego roku poszerzono ulicę Lotniczą w Szymanowie zasypując przy
okazji przepusty. Został zatkany rów, który w chwili obecnej jest pełen wody i tworzą
się potężne kałuże, które wymywają zrobiony ”po łebkach” chodnik. Piesi,
poszerzenie drogi traktują jak chodnik. Są słabo widoczni i robi się tam bardzo
niebezpiecznie.
Głos

zabrał

radny

powiatowy

Zygmunt

Wojciechowski,

który

poinformował, że Powiat ma 430 km dróg i dysponuje środkami niewiele większymi
niż gmina przeznacza na swoje drogi. Jednak wszystkie Państwa uwagi i
zastrzeżenia przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych. Ze swojej strony proszę o
uwagi dotyczące działalności szpitala, szkolnictwa oraz domów pomocy społecznej.
Sołtys Pierwoszowa Tadeusz Gardna zapytał, na jakim etapie jest utworzenie
przystanku PKP w Pierwoszowie oraz zwrócił uwagę na problemy z wywozem przez
WPO śmieci segregowanych. W odpowiedzi wójt Jakub Bronowicki poinformował, że
podpisaliśmy porozumienie z Zarządem Województwa, w którym określono, że
opracowanie projektu i uzyskanie zezwoleń jest po stronie Zarządu a my dostaniemy
ten projekt do realizacji. Przypuszczalnie będzie to w przyszłym roku, bo uzyskanie
pozwolenia

na

budowę

troszkę

trwa.

Natomiast,

jeżeli

chodzi

o

wywóz

segregowanych nieczystości to WPO pod koniec roku miało duże problemy
logistyczne. Poruszaliśmy ten problem w rozmowie z prezesem Zenonem Parosą i
mamy nadzieję, że uda im się sprostać wymaganiom. Na to, co działo się pod koniec
roku Gmina nie miała wpływu.
Radna Grażyna Jarema zapytała czy są przymiarki do nowych rozwiązań
komunikacyjnych dla Strzeszowa. Młodzież dojeżdża do Trzebnicy i stoją na
przystanku a nasz gimbus nie chce ich zabrać. Pieszo do Wiszni to jest niemały
kawałek

drogi,

która

dodatkowo

nie

spełnia

podstawowych

warunków

bezpieczeństwa.
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Sławomira Hermann powiedziała, że na terenie gminy działa i PKS Wołów i
Wrocław, ale obaj przewoźnicy wycofują się z obsługi komunikacyjnej bocznych
miejscowości. Obecnie przygotowujemy przetarg na komunikacje wewnętrzną z
odpowiednią częstotliwością. Są na terenie gminy miejscowości, do których dociera
tylko PKS Wołów, ale i z tego chcą się wycofać. Oczywiście będziemy starali się tak
ułożyć grafik kursów żeby to było korzystne dla podróżujących. Będziemy to robić w
konsultacjach z mieszkańcami i sołtysami. Do Strzeszowa BUS-y jeżdżą co godzinę,
czy to często czy nie ? Wiadomo, że gdy ktoś wysiada w Wiszni Małej i ma następną
godzinę czekać na mrozie na BUS, do Strzeszowa to pójdzie pieszo. Oczywiście
możemy zagęścić te kursy, ale o której porze? Tu są niezbędne te konsultacje.
Będziemy mogli to zweryfikować po przetargu. Jeżeli chodzi o autobus szkolny to
przepisy są tu jednoznaczne. Nie może on zabierać innych pasażerów. Nie możemy
na to pozwolić, bo nie ma takich możliwości prawnych.
Ad.11
Wobec wyczerpania się porządku obrad i zapytań Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Ottenbreit zakończyła obrady o godzinie 12.05 słowami „zamykam
sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała:
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