Protokół Nr VI/VI/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 marca 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 – 12 (dwunastu). Nieobecni byli: Krzysztof Baraniuk,
Tadeusz Wyrwas, Zdzisław Zdobylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 11.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, skarbnik
gminy Maria Januszek, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury
technicznej Sławomira Hermann, radny powiatowy Zygmunt Wojciechowski,
przedstawiciele prasy, sołtysi wg. listy obecności oraz zainteresowani mieszkańcy
gminy.
Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit przedstawiła proponowany porządek
obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2011-2020.
5. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2012 rok środków
stanowiących fundusz sołecki.
6. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych
pobieranych

od

osób

fizycznych

w

formie

łącznego

zobowiązania

pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania
psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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8. Uchwała w sprawie ustalania sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę
Wisznia Mała.
9. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
10. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
11. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na 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, gmina Wisznia Mała.
12. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ozorowice.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Następnie przewodnicząca poddała zaproponowany porządek obrad pod
głosowanie:
„za”-12, „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, w
których brał udział od czasu ostatniej sesji:


24 lutego – przekazanie do użytkowania wozu bojowego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wiszni Małej zakupionego dzięki dotacjom od Marszałka,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W sumie dało to ok. 400 tyś. zł.
Jest to ciężki wóz bojowy, który już zdążył wziąć udział w kilku akcjach. Ma nam
służyć także swoim wyposażeniem, które w miarę potrzeb i możliwości
dokupujemy, jak np. nożyce życia pomocne w wyciąganiu z samochodów
poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Nasza jednostka była wielokrotnie
wyróżniana za mobilność i szybkość działania. Cała jednostka wchodzi w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.



25 lutego – przekazanie kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej obiektu nowego ośrodka zdrowia, który zaczął funkcjonować
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od 01 marca br. W tej chwili trwa napływ nowych pacjentów do tego ośrodka.
Dotąd mieliśmy ok. 4 tyś. zadeklarowanych osób, ale cały czas wpływają nowe
deklaracje .


01 marca br. zebranie wiejskie w Mienicach, sołtysem został wybrany Pan Piotr
Szymczak.



02 marca –spotkanie z syndykiem spółki LIMEX, podczas którego określiliśmy
współpracę z gminą, bo spółka ma też zaległości w stosunku do budżetu gminy.
Są tam też miejsca pracy dla naszych mieszkańców.



03 marca – spotkanie z władzami Aeroklubu Wrocławskiego w sprawie
toczącego się postępowania sądowego



04 marca – spotkanie z rodzicami dzieci ze szkoły w Strzeszowie i przeniesienia
dzieci do szkoły w Szewcach. Na spotkaniu przedstawiliśmy wzajemnie swoje
argumenty. Rodzice prosili o pozostawienie w Strzeszowie klas I – III, ale na to
nie możemy się zgodzić, gdyż wymagałoby to pozostawienie nauczycieli na
i ograniczyłoby przyjęcia dzieci do przedszkola.



05 marca w Ozorowicach impreza integracyjna, za organizację podziękowania
dla sołtysa Stanisława Błaszczyka oraz Rady Sołeckiej



06 marca koncert zespołu MIKLOS.



07 marca w Ozorowicach zebranie wiejskie, podczas którego dokonano wyboru
sołtysa. Został nim Pan Feliks Kondracki.



08 marca brałem udział w posiedzeniu w sprawie zabezpieczeń przeciw
powodziowych dla rzeki Odry. Chodzi o przepuszczanie wód powodziowych
przez Dolinę Widawy. Chcemy zabezpieczyć interes Gminy poprzez budowę
obwałowań wzdłuż rzeki Widawy. Koszt tego będzie ok. 300 mln. zł.
Wykonawca, który zaprojektuje i wykona obwałowania ma zostać wyłoniony w
drodze konkursu, a nie przetargu, gdyż cała inwestycja będzie finansowana
przez Bank Światowy. Realizacja ma nastąpić w 2014 roku.



09 marca – spotkanie członków Aglomeracji Wrocławskiej w Wołowie. Podczas
tego spotkania odbyła się prezentacja zespołu, który na podstawie analizy
danych statystycznych określił potencjał powiatów i gmin. Było to także
spotkanie zapoznawcze dla nowych wójtów, burmistrzów i starostów aglomeracji
wrocławskiej.



10 marca Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej, na którym zaproponowałem
żeby Spółka zastanowiła się nad strategicznymi inwestycjami w urządzenia
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wodne. Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Rowy nie są czyszczone i jest
problem z odprowadzaniem wód z dróg i posesji. Obecnie czekamy na
propozycje, które z nich są najpilniejsze i wtedy zastanowimy się, w jaki sposób
gmina mogłaby tu pomóc.


10 marca podczas zebrania wiejskiego w Psarach dokonano wyboru nowego
sołtysa, którym został Pan Jerzy Szczerbik.



11 marca zebranie mieszkańców wsi Szewce dokonało wyboru sołtysa, którym
została Pani Katarzyna Bielak



14 marca podczas zebrania wiejskiego w Piotrkowiczkach, ponownie sołtysem
została wybrana Pani Barbara Wilk



15 marca zebranie wiejskie w Krzyżanowicach dokonało wyboru sołtysa, którym
została Pani Józefa Bebłocińska.



16 marca posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich tzw. LGD. Ze stanowiska zrezygnowała dotychczasowa Pani
Prezes. W związku z tym będzie ogłoszony nabór na wolne stanowisko.



17 marca w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej miała miejsce
prezentacja programu dotyczącego problemu zagospodarowania odpadów w
aglomeracji wrocławskiej w kontekście nowej ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach. Agencja opracowuje plan, który pozwoli rozwiązać ten
problem. Planuje się wybudowanie, co najmniej jednej spalarni śmieci. Są
rozważane dwie lokalizacje: jedna to obok oczyszczalni ścieków dla miasta
Wrocławia na Janówku oraz Brzeg Dolny, zakłady Rokita starają się o tę
lokalizację. Po przerobieniu śmieci powstanie sporo energii, którą mogłoby
odbierać kilkutysięczne miasto Brzeg Dolny. W związku z tymi planami musi być
zwiększona selektywna zbiórka odpadów do 50kg na 1 mieszkńca.



17 marca spotkanie z przedstawicielami LCC COPR w sprawie budowy łącznika
ich terenów z drogą powiatową przebiegającą w okolicach Malin. Chodzi o
zapewnienie alternatywnego dojazdu do ich gruntów. Namawiamy ich na
podjęcie tam działalności gospodarczej, a nie budownictwa mieszkaniowego.



21 marca podpisanie listu intencyjnego z gazownią dotyczącego rozbudowy
gazociągu. Mamy pozytywną odpowiedź, jeżeli chodzi o Szewce, gdyż
gazownia chce doprowadzić gaz do Zajączkowa, Pęgowa i Golędzinowa.
Z wyliczeń wynika, że ta inwestycja powinna się zacząć w krótkim czasie
zwracać. Pod względem ekonomicznym nie wychodzi Strzeszów. Jest
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koncepcja żeby poprowadzić ten gazociąg od strony Wiszni Małej. Może w tych
warunkach gazownia zechce ponownie tę sprawę rozpatrzyć.


22 marca spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
która jest użytkownikiem kilkuset hektarów poligonu. Chcieli dowiedzieć się, jaka
część ich gruntów zostanie objęta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Jednak tereny te są nieuzbrojone i w pierwszej kolejności
muszą zapewnić komunikację. W pobliżu będzie przebiegała śródmiejska
obwodnica Wrocławia. Proponujemy im podjęcie na tych terenach działalności
gospodarczej, gdyż my jako gmina nie jesteśmy zainteresowani tworzeniem
nowych miejscowości na poligonie.



23-25 marca uczestniczyłem w Kudowie w konferencji nt. problemów
zagospodarowania odpadów. Musimy doprowadzić do osiągnięcia wyniku 50 kg
segregowanych śmieci na 1-go mieszkańca. Ponadto na naszym wysypisku w
Mienicach mamy wymóg zamontowania instalacji odgazowania zgromadzonych
tam odpadów. W zasadzie nie ma takiej fizycznej potrzeby, gdyż gazów jest tam
niewiele, ale jest przepis, który musimy wprowadzić w życie.



26 marca Spółka HORTICO otwarła pierwszą w Polsce galerię ogrodniczą
w Psarach. Spółka weszła na giełdę i to bardzo wzmocniło jej pozycję
i wiarygodność. Zamierzają jeszcze docelowo założyć 10 takich obiektów. Jest
to nasz podatnik zatrudnia w tym obiekcie ok. 20 osób i życzymy im żeby się
dobrze rozwijali.



Od 1 kwietnia rozpoczyna się Powszechny Spis Ludności i Mieszkań,
proponujemy skorzystanie z możliwości samopisu.



3 kwietnia – odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Będą się one odbywały
w godzinach od 8 do 18 i biorą w nich udział rolnicy.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit, która
poinformowała zebranych, że do Rady Gminy w dalszym ciągu wpływają skargi
dotyczące podjętych uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała list, który Rada Rodziców Zespołu Szkół w
Krynicznie wystosowała do radnych w sprawie przeniesienia Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych do innych pomieszczeń. Małgorzata Ottenbreit
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przypomniała także radnym o obowiązku przedłożenia oświadczenia majątkowego za
ubiegły rok do 30 kwietnia br.
Ad.3
Głos zabrała kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury
technicznej Sławomira Hermann, która przypomniała, że uchwalono budżet pod
koniec roku, ale w ciągu roku jest konieczność wprowadzania zmian. Zmian
dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wisznia Mała i wynikają one z
oszczędności, które pozyskano w wyniku przeprowadzonych przetargów na roboty
budowlane oraz usługę inżyniera kontraktu. Uzyskano niższe ceny niż szacowano,
dlatego zadanie pod nazwą „ Stacja uzdatniania wody z ujęcia dla wodociągu
grupowego Wisznia Mała oraz budowa kanału wód zużytych z rejonu SUW Machnice
w gminie Wisznia Mała zmniejszono o kwotę 1.300.000 zł. Z kwoty 1.300.000
dokonano zwiększenia wartości następujących zadań inwestycyjnych :


budowy ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej ulica Leśna
i Przy Dębie o kwotę 410.000



rozbudowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała o kwotę 400.000
zł. Jak wiemy, będzie remontowana droga na odcinku Wisznia MałaStrzeszów wraz z wymianą nawierzchni i chodnik, i chcielibyśmy przed
tymi pracami wymienić wodociąg przesyłowy na nowo. Ten, który jest był
wybudowany w latach 60-tych. Jest to sieć wykonana z rur żeliwnych,
które w ostatnim czasie ulegają częstym awariom na łączeniach. To
z kolei powoduje, że są obniżenia w jezdni. Nie mówiąc o tym, że jest
bardzo dokuczliwe dla mieszkańców. Do wymiany na razie będzie 0,5
kilometrowy odcinek. Zastosujemy najnowocześniejsze rury zbrojone,
zgrzewane, a nie kładzione „na kielichy”.



„Opracowanie koncepcji i projektu oraz budowa zasilania gminy w wodę
z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenia wodociągowego„ o kwotę
80.000 zł. Układ na południu gminy jest niewydolny i w ten sposób
chcemy wspomóc zaopatrzenie w wodę Krzyżanowic i Psar. Sprawa już
jest w trakcie negocjacji od jakiegoś czasu, ale był problem natury
prawnej. TOYA przekazuje rurę do MPWiK i my będziemy współpracować
już z nimi, żeby nie podpisywać umowy z firmą prywatną. Będzie nam
łatwiej współpracować z MPWiK, bo oni tak jak i my pracują na ustawie o
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zaopatrzeniu w wodę. To połączenie powinno być wykonane jeszcze
w tym roku.


modernizacja stacji uzdatniania wody w Psarach o kwotę 210.000 zł. To
ujęcie pozostanie dla nas rezerwą wody, którą będziemy mogli się
wspomagać

w

przypadku

zwiększonego

zapotrzebowania.

Stacja

w Psarach była budowana w 1994 roku i była to stacja wystarczająca
w tamtym okresie, ale ilość mieszkańców znacznie wzrosła i jest większa
produkcja wody. Zmieniły się też normy zawartości manganu i obecnie
jego zawartość w próbkach jest za duża. W związku z tym musimy
dołożyć rząd filtrów, które spowodują strącanie manganu. Mamy taki
nakaz Sanepidu.


oraz na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 200.000 zł. Potrzeby w tym
zakresie są bardzo duże.

W kwietniu będą przetargi na schetynówki, na rury wodociągowe i jeżeli będą
oszczędności to znowu będziemy prosili o zaakceptowanie uchwałami zmian
w budżecie – powiedziała kierownik Sławomira Hermann.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 12(dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/40/11 i jest załącznikiem nr 2 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2011 – 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/41/11 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad. 5
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki zwracając uwagę, że fundusz sołecki
jest bardzo dobrym sposobem na aktywizację mieszkańców wsi. Zebranie wiejskie
wskazuje, jakie tematy mają być realizowane przez gminę. Wydatki realizowane są
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za pomocą Urzędu Gminy. Dzisiaj będzie podjęta uchwała, czy w roku 2012 też
będzie funkcjonował fundusz sołecki. Do końca lipca Urząd informuje sołtysa, jakimi
środkami będzie dysponował, a do września zebranie wiejskie decyduje, na co go
przeznaczyć. Skomasowany fundusz sołecki wynosi 220 tyś. zł. Jego wielkość jest
stała w odniesieniu do ilości mieszkańców i dochodu na mieszkańca.
Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2012 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/42/11 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.6
Głos zabrał wójt Jakub Bronowicki przypominając, że na ostatniej sesji radni
podejmowali już taką uchwałę, ale ponieważ w wyniku dokonanych wyborów
nastąpiły dalsze zmiany osób pełniących funkcje sołtysa, proponujemy podjęcie tej
uchwały w formie tekstu jednolitego, w którym są już uwzględnieni wszyscy nasi
sołtysi.
Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych
pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/43/11 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.7
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos pełnomocnik wójta ds.
uzależnień Pani Joannie Boćko-Sornat, która szczegółowo omówiła sposób
powoływania

i

odwoływania

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

oraz

szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Poinformowała, że Zespół będzie
zajmował się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez zidentyfikowanie
problemu i ustalenie przyczyn przemocy. Należy podkreślić, że nie zawsze powodem
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jest nadużywanie alkoholu. Coraz częściej mówi się o przemocy w stosunku do osób
starszych i niepełnosprawnych. Wspólne działanie różnych specjalistów ma na celu
pomoc rodzinie tak, aby mogła funkcjonować bez przemocy. W skład Zespołu wejdą
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej
Policji, szkół i Gminnego Przedszkola, a także Ośrodka Zdrowia. Osoby te będą
działać w ramach swoich kompetencji i wynagrodzeń.
Następnie głos zabrał wójt gminy, który poinformował zebranych, że zasada
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szczegółowo zapisana w ustawie, my ją
uszczegółowiliśmy, starając się dotknąć jedynie niezbędnych elementów. W ramach
Zespołu powoływane będą podzespoły do konkretnych przypadków. Wójt Jakub
Bronowicki wniósł także o dokonanie poprawki w projekcie uchwały. W § 2 pkt 2c jest
zapis „przedstawiciele Komisariatu Policji”, a winien być „przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji”. Jako prawo miejscowe uchwała ta podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/44/11 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.8
Głos zabrał wójt gminy informując, że należy dostosować do zmienionych
przepisów uchwałę w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę. Jest to
niezbędne w sytuacji, gdy nie ma nikogo, kto mógłby się tym zająć.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania sposobu sprawiania pogrzebu przez
Gminę Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/45/11 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.9
Głos zabrała architekt pani Joanna Mierzejewska, która poinformowała, że do
Rady Gminy firma Budnest złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Psary. Firma ta pozyskała decyzję o warunkach
zabudowy, która jednak na skutek zmian w przepisach straciła swoją wartość.
Właściciel oczekuje między innymi zmian zapisów planu oraz dopuszczenia
posługiwania się wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Analiza działań w trakcie
sporządzania planu nie wskazuje na błędy gminy w procedurze. Jeżeli Rada Gminy
podejmie tę uchwałę to firma Budnest najprawdopodobniej zwróci się do Sądu. My
podjęliśmy prace nad zmianą planu, co skutkuje ponownym rozpatrzeniem wniosków
i uwag zainteresowanych i redagowaniem od nowa ustaleń mpzp. Jest to de facto
spełnieniem żądania wnoszących wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/46/11 i jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos projektantce planu arch. Joannie
Mierzejewskiej, która poinformowała, że mieszkaniec gminy wezwał Radę do
unieważnienia MPZP obręb Psary twierdząc, że są błędy w procedurze i Państwo
uchwalili inny plan niż był wyłożony. Jednakże analiza działań w trakcie sporządzania
planu nie wskazuje na błędy gminy w procedurze sporządzania planu. Zaistniałe
różnice w treści projektu i uchwały wynikają z racjonalnych przesłanek i są
wprowadzone w celu poprawy zapisów planu, po analizie uwag do planu złożonych
przez zainteresowanych właścicieli gruntów. Wprowadziliśmy poprawki błędów
formalnych i błędów redakcyjnych uznając, że zakres zmian jest taki, że nie należy
go ponownie wykładać. Czynnik czasu miał tu też duże znaczenie. Jeżeli Państwo
odrzucą to wezwanie to przypuszczam, że sprawa będzie miała swój dalszy bieg
w Sądzie.
Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

10

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/47/11 i jest załącznikiem nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.11
Głos zabrała architekt Joanna Mierzejewska, która poinformowała, że do Rady
Gminy Wisznia Mała wpłynęła skarga wniesiona przez firmę Budnest na uchwałę
dotyczącą MPZP Kryniczno-Południe. Skarżący, jako właściciel działki rolnej
w klasach III, IV i V położonej w terenach nieuzbrojonych, na gruntach pochodzenia
organicznego, a więc podlegających ochronie przed inwestowaniem, nie składał
wniosku o decyzję o warunkach zabudowy, nie składał wniosku do planu i nie wnosił
uwagi do wyłożonego do wglądu projektu planu MPZP Kryniczno- Południe, co
uzasadniało domniemanie, iż zgadza się z zapisem zawartym w tym projekcie. Plan
pozwala mu na wykorzystanie gruntów do celów rolniczych, jak w momencie zakupu
nieruchomości. Dokonana analiza działań w trakcie sporządzania planu nie wskazuje
na błędy gminy w procedurze sporządzania planu. Na terenach rolniczych nie
planujemy zabudowy zagrodowej i mamy prawo taki zapis zrobić, bo po to jest
planowanie przestrzenne. Nie możemy zgodzić się na to, żeby każdy mógł
w szczerym polu wybudować zagrodę, a raczej rezydencję, bo takich rolników mamy
wielu.
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, Gmina Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/48/11 i jest załącznikiem nr 10 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.12
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który wskazał na załączniku
graficznym przebieg drogi z Ozorowic do Szewc. Na końcu tej ulicy inwestor chce
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wybudować obiekt i potrzebuje adres. Jest to droga publiczna, powiatowa. Rada
sołecka pozytywnie zaopiniowała nadanie tej ulicy nazwy „Strzeszowska”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ozorowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VI/49/11 i jest załącznikiem nr 11 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.13
Protokół nr VI /V/11 z dnia 30 marca 2011 roku przyjęto bez uwag.

Ad.14
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując, że po wyborach sołtysów
jest potrzeba spotkania, podczas którego będziemy mogli zapoznać Państwa
z obowiązkami dotyczącymi m.in. inkasa. Planujemy także zaproszenie na to
spotkanie

przedstawicieli

Kół

Łowieckich,

Policji,

KRUS-u

oraz

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wójt Gminy poinformował także, że kierownik Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych Pani Małgorzata Kryczka nabyła uprawnienia do przejścia na
emeryturę i chciałaby z nich skorzystać. W związku z tym będzie prowadzony nabór
na to stanowisko. Ogłoszenie o naborze będzie dostępne na BIP-ie.
Sołtys Ozorowic Feliks Kondracki poinformował o powstaniu dzikiego
wysypiska śmieci w parku przy ulicy Młynarskiej.
W odpowiedzi Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że jest potrzeba
sprawdzenia, czy mieszkańcy posiadają kubły na odpady. Czasami w odpadach
znajdujemy informacje dotyczące ich właściciela np. rachunki. Wtedy ta osoba na
swój koszt sprząta takie miejsce. Gmina ma też grupę interwencyjną w skład, której
wchodzą między innymi osoby wykonujące prace społecznie użyteczne z wyroku
Sądu na rzecz gminy. Grupa na działa przede wszystkim w soboty. Wysyłamy ją do
sprzątania, a następnego dnia w tym samym miejscu już leżą nowe śmieci.
Potrzebujemy wspólnych działań. Czasami mieszkańcy sami organizują akcje
sprzątania swoich miejscowości. Bardzo chętnie przy tym pomagamy dostarczając
worki, czy rękawice, odbierając zebrane śmieci. Prosimy tylko o informacje, kiedy
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chcielibyście to Państwo robić. Planujemy w tym roku także akcję zbierania odpadów
wielkogabarytowych.
Będziemy też prowadzić kontrole, czy mieszkańcy posiadają kubły i mają
rachunki za wywóz szamba.

Ad.15
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała” o
godzinie 12.45.
Podpisała:
Protokołowała:

13

