Protokół Nr VI/VIII/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 maja 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.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czte rnastu).
Radny Krzysztof Baraniuk przybył na sesję po przegłosowaniu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała
na lata 2011 -2020.
Nieobecny: Tadeusz Wyrwas
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 9.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, skarbnik
gminy Maria Januszek, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury
technicznej Sławomira Hermann, radny powiatowy Krzysztof Głuch, sołtysi wg. listy
obecności, przedstawiciele prasy.
Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że wójt gminy wnioskuje
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał.
Proponuję projekty te wprowadzić po uchwale w sprawie nadania nazwy ulicy
we wsi Wisznia Mała tj. jako punkt 8 uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół
w Szewcach i jako pkt. 9 uchwałę w sprawie wyboru stałego przedstawiciela
do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
W związku z tym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2011-2020.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla
jednostek budżetowych.
6. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia
Mała nr V/XXXVII/206/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Psary- MPZP OBRĘB PSARY.
7. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach.
9. Uchwała w sprawie wyboru stałego przedstawiciela do Stowarzyszenia
Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zamknięcie obrad.
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Następnie przewodnicząca poddała zaproponowany
głosowanie:
„za”-13, „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

porządek

obrad

pod

Ad.2
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach,
w których brał udział od ostatniej sesji:
 20 kwietnia spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Zarządu Infrastruktury
i Agencją Mienia Wojskowego w sprawie gruntu, który miałby posłużyć jako
alternatywna droga na trasie Krzyżanowice - Malin. Obecnie grunt należy
do Skarbu Państwa i Agencja być może mogłaby pomóc nam w jego przejęciu.
 30 kwietnia –pogrzeb długoletniego pracownika Urzędu Gminy Pana Ireneusza
Tatura. Zgromadzeni chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego.
 03 maja uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Piotrkowiczkach
 04 maja –otwarcie ofert dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. Przetarg
na odbiór szkła i plastiku wygrała firma „ALBA”, natomiast odpadów
wielkogabarytowych nowa firma na naszym terenie „CHEMKO”.
 04 maja na stanowisku kierownika SAPO została zatrudniona Pani Karolina
Kempiszak, która na przyszłej sesji przedstawi się Państwu osobiście.
 07 maja odbyły się manewry strażackie, które miały na celu trening
ochotniczych straży pożarnych w gaszeniu pożaru lasu, ćwiczeń w szybkim
dotarciu do ofiary wypadku drogowego np. zakleszczonej w pojeździe lub
do osoby tonącej.
 12 maja w Miłocinie przy bardzo dużych środkach ostrożności odprawa
dowódców służb weterynaryjnych państw NATO.
 13 maja uroczysty koncert zwieńczający akcję prowadzoną przez Telewizję
Polską i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pn. „Mogiłę pradziada ocal
od zapomnienia”. Brała w tej akcji udział też nasza gmina. W przyszłości
chcielibyśmy, żeby włączyła się w te działania, które mają na celu ratowanie
polskich nekropolii na wschodzie, także młodzież z naszych szkół.
 13 maja uroczystości w Kościele w Strzeszowie z okazji beatyfikacji Jana Pawła
II wraz z krótkim koncertem muzyki poważnej, którą lubił nasz Papież.
 16 maja spotkanie w sprawie budowy alternatywnych źródeł pozyskiwania
energii (wiatraki). Taka inwestycja wymaga jednak przeprowadzenia
szczegółowych badań lokalizacji oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko,
gdyż jest ona zagrożeniem przede wszystkim dla ptaków. Ta procedura jest
mocno rozciągnięta w czasie.
 17 maja finalizowaliśmy pozyskanie dotacji do działań zespołu dziecięcego
z Ozorowic pn. Promyczki. Tę środki pozyskaliśmy z pośrednictwem LGD.
 17 maja toczyły się rozmowy z firmą konsultingową w sprawie zwiększenia
oszczędności w wydatkach na energię. Planujemy przetarg na dostawę energii
dla gminy. Problemem jest oświetlenie na drodze krajowej nr 5. Nie zakończono
jeszcze wszystkich działań inwestycyjnych na tej trasie, nie ma wszystkich
odbiorów. Do przetargu chcemy się przygotować już całościowo.
 18 maja przetarg na przebudowę drogi Wisznia Mała – Strzeszów. Niestety
nierozstrzygnięty, gdyż gmina przeznaczyła na to zadanie 4 mln. 900 tyś. zł, zaś
najniższa oferta opiewała na kwotę 6 mln. 200 tyś. Musieliśmy zakończyć
procedurę, bo nie mamy takich środków. Trzeba będzie „odchudzić” tę
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inwestycję, zmienić rozwiązania. Jak będzie trzeba to także dołożyć pieniędzy,
o tym problemie poinformowaliśmy także Starostę.
 21-22 maja – operacja „Zachód”. Policja pod wpływem ostatnich wydarzeń na
stadionach bardzo radykalnie podeszła do kwestii bezpieczeństwa tej imprezy
i w związku z tym została ona bardzo ograniczona. Mimo to, każdego dnia
odwiedzało ją kilkuset zwiedzających. Generalnym organizatorem było wojsko
i agencja artystyczna. My jako gmina finansowaliśmy reklamę radiową, a nasza
Ochotnicza Straż Pożarna brała udział w zabezpieczaniu tej imprezy.
 23 maja dotychczasowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy Andrzej Abulewicz awansował na wicekomendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej, a jego obowiązki w Trzebnicy przejął Bogusław
Brud.
 trwa Narodowy Spis Powszechny, mamy możliwość dokonania spisu
samodzielnie przez Internet, bądź u rachmistrza spisowego.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszyscy radni
złożyli oświadczenia majątkowe w terminie i nie stwierdzono nich nieprawidłowości.
Ad.3
Głos zabrała kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury
technicznej w Urzędzie Gminy Sławomira Hermann, która poinformowała, że zmiany
w planie dochodów budżetowych wynikają z przesunięcia między rozdziałami
klasyfikacji budżetowej kwoty 551.215 zł w związku z pismem Ministra Finansów
o podziale ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok.
Otrzymaliśmy dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsca zabaw przy szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub
modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach programu „Radosna szkoła”.
Wnioski złożyliśmy w zeszłym roku. Place te mają wykładzinę z poliuretanu, a ¼
powierzchni jest trawiasta. Taka powierzchnia wymaga odpowiedniej podbudowy,
takiej samej jak pod asfalt. Rodzaj zabawek ustalamy wspólnie z dyrektorami szkół.
W Szewcach, te zabawki, które obecnie są przy szkole zostaną przeniesione
do parku, a w tym miejscu zainstalujemy nowe.
Wprowadzamy też nowe zadanie w postaci wykonania instalacji do ujmowania
gazu na składowisku w Mienicach. Musimy to zrobić żeby spełnić wymogi
rozporządzenia Ministra Środowiska, mimo że nasze monitoringi wskazują, że są to
śladowe ilości gazu lub w ogóle go nie ma. Na wysypiskach zachodzą procesy
gnilne, ale ponieważ nasze wysypisko przyjmuje dużo odpadów mineralnych to te
procesy są przez nie hamowane i nie jest to uciążliwe.
Otrzymaliśmy też informację potwierdzającą udzielenie dofinansowania zadania
z zakresu gospodarki wodnej pod warunkiem wkładu własnego. W związku
z tym przeznaczamy kwotę 20 tyś. na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych
szczegółowych.
Sławomira Hermann poinformowała także, że w załączniku 1 „zadania inwestycyjne
do realizacji w 2011 roku” zwiększa się o17.600 zł kwotę dla zadania pn. zakup
wyposażenia dla wozu strażackiego wraz z zestawem ratownictwa medycznego. Ten
wóz musi być otwarty na większy zakres potrzeb łącznie z zestawem do ratowania
życia i właśnie w ten sprzęt go teraz doposażymy.
Jeżeli chodzi o przetarg na budowę drogi Wisznia Mała – Strzeszów to zgłosiły
się same duże firmy znane z budowy autostrad w Polsce, ceny też były z „półki
autostradowej” dla nas stanowczo za drogiej –poinformowała Sławomira Hermann.
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31 maja będziemy mieli przetarg na wykonanie połączenia wodociągowego
pomiędzy Malinem i Krynicznem. Filtry na stacji uzdatniania wody w Krynicznie się
zanieczyściły i stacja pracuje tylko w części. Musimy mieć połączenie Kryniczna z
Malinem, żeby jedną z tych studzien wyłączyć i naprawić. Oczywiście wzrost
temperatury powoduje, że pobór wody jest zwiększony i to dodatkowo jest jeszcze
bardziej uciążliwe dla mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/VIII/67/11 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Powodem do podjęcia uchwały jest jej aktualizacja poprzez wprowadzenie
dotacji –poinformowała skarbnik Maria Januszek. Radny Zdzisław Zdobylak zwrócił
uwagę na istniejący problem lokalowy w dwóch szkołach na terenie naszej gminy tj.
w Psarach i Wiszni Małej. Wiemy, że szkoła w Wiszni Małej jest nadzorowana przez
konserwatora zabytków i ma być modernizowana. To będzie bardzo kosztowne, a
budynek po tym remoncie i tak nie będzie spełniał swojej funkcji. Proponuję, żeby
Rada rozważyła zasadność wydawania pieniędzy na remont tej szkoły. Czy nie lepiej
by było wybudować nowy funkcjonalny budynek? Nie chodzi mi o to, żebyśmy tę
decyzję podjęli dzisiaj, ale ten problem trzeba poruszyć i zastanowić się, w jakiej
perspektywie można to wykonać i jaką w tym celu przyjąć strategię? Do tej szkoły
uczęszczają dzieci z wielu mocno rozbudowujących się miejscowości. Będą coraz
większe potrzeby lokalowe w tym zakresie. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, co
się u nas dzieje i uważam, że powinniśmy przyjąć jakiś zakres czasowy, w którym to
zrobimy.
Drugim problemem jest budowa kanalizacji. Czy jest określona perspektywa,
w czasie której musimy to zadanie zrealizować żeby uniknąć kar? – zapytał radny
Zdzisław Zdobylak
Głos zabrał radny Tadeusz Czyż proponując przyjęcie uchwały intencyjnej sprawie
budowy szkół. Będzie to sygnałem, że Rada ma dobrą wolę w realizacji tego
zadania, że zakładamy jakiś konkretny harmonogram działań w tym zakresie, że
myślimy o tym i będziemy realizować w kolejnych etapach.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że jeżeli
chodzi o remont szkoły w Wiszni Małej to musimy realizować zalecenia instytucji
odpowiedzialnych za badanie stanu technicznego budynków. Jako organ
prowadzący szkołę jesteśmy zobowiązani do wykonania tych zaleceń.
Nie jest też tak, że Rada Gminy nie podejmuje w tym zakresie żadnych działań, bo
przecież została podjęta uchwała w sprawie Studium Zagospodarowania
Przestrzennego, w którym zabezpiecza się miejsce pod budowę szkoły. Jeżeli chodzi
o uchwały intencyjne, to pewnie na początek trzeba by podjąć ich kilkanaście, gdyż
w każdej miejscowości są takie potrzeby. Na kanalizację mamy jeszcze możliwości
pozyskania środków z zewnątrz, ale na budowę szkół takich możliwości już nie ma.
Nowa szkoła to wydatek rzędu kilkunastu milionów złotych
Musimy skupić się na działaniach, które zbudują przyszłość gminy: wodociągi,
kanalizacja, wspomaganie gazyfikacji - to zapewni nam nowych inwestorów
i dopływ podatków - powiedział wójt Jakub Bronowicki.
Kanalizację realizujemy tak jak starcza nam pieniędzy. Będziemy występować
z wnioskiem o środki unijne na budowę kanalizacji w Wysokim Kościele, części
Wiszni Małej, Ligoty Pieknej ul. Stawowa.
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Następnie głos zabrała Sławomira Hermann, która stwierdziła, że w dzisiejszych
czasach cykl projektowy musi być bardzo szybki. Nie możemy przeciągać tego
w czasie, bo u nas bardzo szybko zmieniają się przepisy. Przerobiliśmy to już
podczas naszych inwestycji.
Jeżeli chodzi o wymogi unijne to żadna z gmin polskich nie jest w stanie wykonać
kanalizacji swoich miejscowości w 100% do 2015 roku. Zobaczymy, jakie będą
decyzje rządu w tym zakresie.
Następnie radny powiatowy Krzysztof Głuch zapytał, jaki jest średni koszt przyłącza
kanalizacyjnego do gospodarstwa i czy na naszym terenie nie sprawdziłyby się lepiej
inne rozwiązania np. oczyszczalnie przydomowe?
Na dzień dzisiejszy to 200 zł za metr - stwierdziła kierownik S.Hermann.
Sławomira Heremann powiedziała, że oczyszczalnie przydomowe najlepiej
sprawdzają się w terenach górskich, albo tam gdzie są duże odległości między
gospodarstwami, ewentualnie, jeżeli tak jak Machnice i Mienice są za górą i nie mają
możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Poza tym oczyszczalnie
przydomowe mają ograniczony czas eksploatacji.
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” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VIII/68/11 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrał przybył radny Krzysztof Baraniuk. Od tego momentu
w sesji brało udział 14 radnych.
Ad. 5
Celem podjęcia uchwały jest uelastycznienie możliwości wydatkowania
środków – poinformował wójt Jakub Bronowicki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu ani zapytań.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla
jednostek budżetowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VIII/69/11 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrała architekt Joanna Mierzejewska – autorka Planu. Poinformowała,
że mamy do czynienia już z 4 skargą dotyczącą planu w Psarach. W tym wypadku
skarży się inwestor, że nie może wykonać inwestycji zgodnie z wydaną decyzją o
warunkach zabudowy. Żąda unieważnienia planu w całości. Żaden z argumentów,
które przytacza Inwestor nie jest wystarczający, żeby ten plan unieważnić. Z uwagi
na to, że będzie on sporządzany od nowa (trwa procedura mająca na celu wyłonienie
wykonawcy planu) inwestor będzie mógł złożyć wniosek i tym samym wpłynąć na
kształt planu. Co prawda ten nowy plan nie koniecznie musi spełnić jego
oczekiwania, bo działka, którą Inwestor dysponuje jest za wąska pod budowę.
Nowe plany mają być dostosowane do ustawy o urządzeniach
telekomunikacyjnych, ale oprócz tego poprawią też inne rozwiązania, tak żeby
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wszyscy właściciele byli usatysfakcjonowani. Nie należy jednak składać wniosków na
nowe tereny, bo plan musi być zgodny ze Studium.
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy
Wisznia Mała nr V/XXXVII/206/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Psary- MPZP OBRĘB PSARY, gmina Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VIII/70/11 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że wpłynął
wniosek mieszkańców o nadanie nazwy ulicy. Inwestorzy posiadający działki przy tej
drodze proszą o nadanie nazwy „Wrzosowa”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” - 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VIII/71/11 i jest załącznikiem
nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrał wójt gminy informując, że zachodzące zmiany organizacyjne
wymagają rozwiązania jednostki o nazwie: Zespół Szkół w Szewcach. Na najbliższej
sesji w to miejsce powołamy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach.
Uwag i zapytań nie wniesiono.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VIII/72/11 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi gminy Jakubowi
Bronowickiemu. Wójt poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny Baryczy, którego nasza gmina jest członkiem działa
kadencyjnie i w czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie. Powinniśmy wyznaczyć
naszego stałego przedstawiciela do prac w tym Stowarzyszeniu i proponuję
sekretarza gminy Pana EugeniuszaCudeckiego. Radni nie zgłosili innych kandydatur.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru stałego przedstawiciela do
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/VIII/73/11 i jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Uwag do Protokołu z sesji z dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr VI/VII/11 nie
zgłoszono.
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Ad.11
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi i zbliżającym się terminem
zgłaszania kandydatów na ławników wójt gminy przedstawił informacje o naborze
kandydatów na ławników na kadencję 2012 -2015. Poinformował, że kandydatów
mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców
i inne organizacje społeczne z wyłączeniem partii politycznych. Kandydat powinien
mieć obywatelstwo polskie i w pełni korzystać z praw cywilnych i obywatelskich,
nieskazitelny charakter, ukończone 30 lat, zatrudnienie lub zamieszkanie w miejscu
kandydowania co najmniej od roku; nie może przekroczyć 70 lat, posiadać co
najmniej wykształcenie średnie i zdolność zdrowotną do pełnienia obowiązków
ławnika. Wójt Gminy poinformował także, że wzór zgłoszenia będzie dostępny
w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 bądź na stronie internetowej www.wiszniamala.pl
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak informując, że ponownie
powrócił temat problemu z fermą gęsi w Wiszni Małej i ochrony strefy wodonośnej.
Co możemy my jako Gmina w tej sprawie zrobić?
W odpowiedzi głos zabrała Sławomira Hermann przypominając, że sprawa
z fermą toczy się już od wielu lat. My możemy działać w granicach prawa.
Wielokrotnie organizowaliśmy spotkania z służbami odpowiedzialnymi za
nadzorowanie właściwego sposobu chowu gęsi na tej fermie. W wyniku naszych
petycji Marszałek w pozwoleniu zintegrowanym nakazał chów gęsi w trybie
zamkniętym. Właściciele fermy odwołali się od tej decyzji do Ministra Środowiska,
który jeszcze bardziej zaostrzył rygory dla fermy. To, że w tej chwili gęsi są na
zewnątrz zgłosiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Służby Marszałka powinny
wykorzystać tę informację, aż do zamknięcia fermy włącznie.
Ad.12
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”
o godzinie 12.40.
Podpisała:
Protokołowała:
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