Protokół Nr VI/IX/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 czerwca 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 (czternastu).
Nieobecny: Zdzisław Zdobylak
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 12.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, skarbnik
gminy Maria Januszek, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury
technicznej Sławomira Hermann, radny powiatowy Andrzej Brewka, sołtysi wg. listy
obecności, przedstawiciele rodziców dzieci ze szkoły w Szewcach.
Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit przedstawiła planowany porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2011-2020.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
6. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr VI/VIII/72/11 w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach.
8. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą
w Szewcach.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy
Wisznia Mała.
10. 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.
11. Uchwała w sprawie załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Mienice.
12. Uchwała w sprawie załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Ligota Piękna.
13. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szewce.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zamknięcie obrad.
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Następnie przewodnicząca poddała zaproponowany
głosowanie:
„za”-14, „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:
 28 maja –festyn w szkole w Krynicznie
 28 maja – festyn w Szymanowie, duża udana impreza dla
mieszkańców
 30 maja - spotkanie z wicemarszałkiem Włodzimierzem
Chleboszem, w celu podpisania umowy o dotację na
przeprowadzenie działań z zakresu melioracji w naszej gminie,
 31 maja – spotkanie w Miłocinie w sprawie organizacji Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej. Dotychczasowy wieloletni
organizator Pan Jan Buczek przekazał organizację tego festiwalu
Panu Staroście, który we współpracy z burmistrzami i wójtami
będzie się starał kontynuować to dzieło.
 01 czerwca – Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej zorganizowała
tzw. Dni Europejskie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu
ciekawostek na temat różnych państw –członków Unii- począwszy
od spraw politycznych po kulinarne.
 04 czerwca – festyn rodzinny w Malinie, podziękowania dla
organizatorów
 05 czerwca- bardzo udana impreza plenerowa w Pierwoszowie
 07 czerwca – Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej. Zarząd Spółki, jak co roku jest poddawany ocenie.
ARAW powołał tzw. Centrum Usług Samorządowych, które ma
wspomóc samorządy w realizacji istotnych dla gmin zadań m.in.
w zakresie gospodarki odpadami czy zamówień publicznych.
 08 czerwca – posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania
 13 czerwca – Walne zgromadzenie LGD- Stowarzyszenie sięga po
kredyt bankowy, żeby realizować swoje zadania
 14 czerwca spotkanie z władzami Aeroklubu i Panem Montem
w sprawie dojazdu i przejazdu do lotniska w Szymanowie. Na dzień
dzisiejszy sprawa jest w Sądzie, wkrótce ma być ogłoszony wyrok.
 15 czerwca - negocjacje zakładem energetycznym w sprawie
modernizacji i kosztów eksploatacji oświetlenia drogowego na
terenie naszej gminy.
Sławomira
Hermann
poinformowała,
że
stan
opraw
oświetleniowych jest katastrofalny. Ma być także wymiana słupów.
Inwestycja na „5” jest już zakończona, ale te lampy jeszcze nie
świecą, a to jest prawie 150 punktów oświetleniowych. Mamy
nadzieję na zakończenie sprawy z energetyką w lipcu.
 15 czerwca - w kolejnym przetargu na budowę drogi Wisznia MałaStrzeszów wyłoniono wykonawcę, który za kwotę 4 mln. 250 tyś. zł
wybuduje ten odcinek drogi –poinformowała Sławomira Hermann.
 tego samego dnia spotkanie w sprawie budowy peronu
w Pierwoszowie. Okazuje się, że Marszałek nie posiada
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odpowiedniej kwoty na budowę tego peronu i możemy to realizować
jeżeli będzie finansowanie 50% : 50%. Stąd też te zmiany
w budżecie.
18 – 19 czerwca wspieranie ”ekoofensywy”, która ma na celu
uświadamianie społeczeństwu obowiązków w zakresie ochrony
środowiska
20 czerwca zakończenie roku szkolnego w gimnazjum w Szewcach
21
czerwca
–
spotkanie
w
punkcie
przedszkolnym
w Piotrkowiczkach. Staramy się nakłonić rodziców do utworzenia
stowarzyszenia, które nadal prowadziłoby to przedszkole. Póki co,
do końca tego roku prowadzone jest przez Fundację.
22 czerwca – spotkanie z mieszkańcami Malina w sprawie boiska
sportowego. Mamy nadzieję, że tym razem udało nam się wyjaśnić
już wszystkie wątpliwości związane z jego organizacją.
22 czerwca – festyn przy szkole w Wiszni Małej. Tego dnia także
Telewizja Wrocław przygotowywała materiał o gminie Wisznia Mała,
w związku z pozyskaniem z Urzędu Marszałkowskiego informacji
o tym, że nasza gmina jest jednym z liderów wykorzystywania
środków zewnętrznych.
27 czerwca – spotkanie z przedstawicielami Vratislavia Residence.
Nie wydaliśmy decyzji o warunkach zabudowy, bo jest to teren
nieuzbrojony. Właściciele szukają sposobów na zagospodarowanie
tego terenu, a według nas najlepszym no to sposobem jest budowa
dróg i uzbrojenia.
29 czerwca – spotkanie z dyrektorami szkół. Rozpoczęły się
wakacje, a w szkołach przystępujemy do niezbędnych remontów.
29 czerwca – spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych
w Wiszni Małej. Już dziś możemy poinformować, że dożynki
odbędą się 27 sierpnia.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała,
że do Rady Gminy wpłynęły pisma w sprawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Ad.3
Następnie głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała,
że ruch budżetowy jest spowodowany dwoma względami tj. budową peronu
w Pierwoszowie. Na to zadanie mieliśmy zarezerwowane 50 tyś. zł, niestety Urząd
Marszałkowski poinformował nas, że całe zadanie będzie kosztowało 300 tyś zł. i jest
możliwe do realizacji przy 50% udziale gminy, czyli do zarezerwowanej kwoty
musimy dołożyć jeszcze 100 tyś.
Drugie zadanie to przebudowa szkoły podstawowej w Strzeszowie na
przedszkole. Na to zadanie potrzebujemy 910 tyś. zł. Dzielimy to zadanie na dwa lata
na 2011 rok przeznaczamy kwotę 510 tyś. zł na remont wnętrza, a w przyszłym roku
za kwotę 400 tyś. zł planujemy wykonać ocieplenie, elewację i dach na starej części
budynku.
Wprowadzamy także nowe zadanie pn. modernizacja oczyszczalni ścieków
w Strzeszowie i planujemy środki w kwocie 100 tyś zł w roku 2012 oraz 100 tyś zł
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w 2013. Inspekcja Ochrony Środowiska przy rutynowych badaniach stwierdziła
przekroczenia norm i gmina musi rozpocząć działania naprawcze wykazując na ten
cel środki w budżecie.
Z powodu braku możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz,
zaplanowane na 2011 rok do realizacji zadania pn. budowa świetlicy
w Krzyżanowicach oraz budowa świetlicy w Rogożu przesuwamy na lata 2012
i 2013.
Z kolei ze względu na pozyskanie frezowiny z dróg wrocławskich zwiększamy
wydatki bieżące o kwotę 150 tyś. zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
Mamy znaczną poprawę jakości na naszych drogach, bo frez nie niszczy się tak
szybko, jak utwardzanie tłuczniem.
O 260 tyś. zł zmniejszamy wydatki na oświatę, w tym 180 tyś na
wynagrodzenia pracowników oraz 80 tyś na remonty w placówkach oświatowych.
W celu możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok
zwiększa się o kwotę 10 tyś zł zadanie pn. monotoring w Zespole Szkół w Szewcach
oraz boiska przy szkole w Wiszni Małej, zwiększa się o kwotę 90 tyś. zł zadanie pn.
ogrodzenie boiska sportowego w Krynicznie, Strzeszowie i Krzyżanowicach.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała także, że w okresie
wakacyjnym planuje się wykonanie remontów w szkołach np. w Psarach
przygotowanie pomieszczeń dla „zerówki” i pięciolatków oraz świetlicy; w Wiszni
Małej: malowanie i poprawa sufitów na I piętrze; w Szewcach trzeba będzie wykonać
drenaż, żeby obniżyć poziom wód gruntowych; w Krynicznie różne drobne prace
naprawcze.
Pełną parą idzie także budowa stacji uzdatniania wody i wysiłek finansowy
budżetu w tej chwili idzie na te cele. W Krynicznie dopinamy sieć wodociągową
do Malina. Wkrótce wykonawca wejdzie na plac budowy drogi Wisznia Mała –
Strzeszów. Teraz trwa także realizacja placów zabaw.
Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania odnośnie projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
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/IX/74/11 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” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/IX/75/11 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał wójt gminy i przypomniał, że radni otrzymali plik sprawozdania
z wykonania budżetu gminy, który obejmuje zarówno dochody jak i wydatki
budżetowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. Zaplanowaliśmy, że
źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody z tytułu emisji obligacji
komunalnych. W roku 2010 jedną trzecią budżetu przeznaczyliśmy na wydatki
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inwestycyjne. W przyszłych latach będzie nam już trudno ten wynik poprawić, czy
choćby mu dorównać – powiedział Jakub Bronowicki.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do
przedłożonego sprawozdania? Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2010 rok.
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/IX/76/11 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi Jakubowi
Bronowickiemu, który poinformował, że weszła w życie nowa procedura, według
której sprawozdanie finansowe trafia do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ta po jego
analizie wydaje stosowną opinię, taką opinię wydaje też Komisja Rewizyjna
i występuje z wnioskiem do RIO w sprawie absolutorium. Procedura ta została
zachowana – poinformował wójt Jakub Bronowicki.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Biszczanik,
który odczytał wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
2010 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała opinie, jakie wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2010 rok oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Salę obrad na chwilę opuścił radny Tadeusz Wyrwas i w głosowaniu brało
udział trzynastu radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010
rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” - 13 (trzynanstu), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/IX/77/11 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Przystąpiono do dyskusji dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach. Na sali obecni byli
przedstawiciele rodziców. W ich imieniu głos zabrała jedna z osób prosząc
o jednoznaczne wyjaśnienie kwestii zasadności utworzenia Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego?
W odpowiedzi głos zabrała Pani Karolina Kempiszak – kierownik
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, która przede wszystkim
podziękowała rodzicom za obecność na sesji i aktywne włączanie się w te ważne dla
szkoły zmiany. Przypomniała, że na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach. W zamyśle było utworzenie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i to rozwiązanie było w zasadzie formalnością.
Jednak podjęcie tej uchwały wywołało wielkie emocje wśród rodziców i aby nie brnąć
dalej w sytuacje, które wprowadzają niejasności w naszej oświacie proponujemy
uchylić uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach
i podjąć uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
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Przedstawiciel rodziców stwierdził, że zmiana nazwy budzi największe
kontrowersje. Rodzice uważają, że w dalszym ciągu powinna pozostać nazwa
„Zespół Szkół”, a potrzebną zmianę można wprowadzić w statucie. Rodzice nie
rozumieją konieczności nadania nazwy zespół szkolno-przedszkolny.
W odpowiedzi głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki stwierdzając, że
przepisy prawa stanowią, iż nazwa szkoły powinna jednoznacznie i bez wątpliwości
wskazywać, jakie placówki wchodzą w skład zespołu. Nazwa ”zespół szkół” nie
uwzględnia punktu przedszkolnego i stąd konieczność podjęcia uchwały. Regulują to
przepisy prawa i taki zapis powinien zaistnieć.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej uchylenia uchwały
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach na salę posiedzeń powrócił radny
Tadeusz Wyrwas.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/VIII/72/11 w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół w Szewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 1 (jeden), „wstrzymał się”- 1
(jeden). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/IX/78/11 i jest załącznikiem nr 6
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Szewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1 (jeden).
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/IX/79/11 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Głos zabrał Jakub Bronowicki, który poinformował zebranych, że uchwała ta
porządkuje kwestię placówek oświatowych oraz włącza ocenę pracy dyrektorów
szkół i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
szkoły, a także nadzór nad wychowaniem przedszkolnym w zadania organu
prowadzącego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy
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/IX/80/11 i jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit oddała głos projektantce planu arch.
Joannie Mierzejewskiej, która poinformowała zebranych, że skargę złożyła firma
Budnest, ta sama, która wcześniej wezwała Radę Gminy do usunięcia naruszenia
prawa. Państwo w odpowiedzi na to wezwanie podjęli uchwałę o uznaniu, że takiego
naruszenia nie było i firma deweloperska Budnest, jako kolejny krok w tej sprawie
składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i żąda unieważnienia
całego planu. W całej tej skardze możemy zgodzić się z jednym zarzutem, że
w czasie, kiedy opracowywany był plan tj. w latach 2007-2010 zaistniała w terenie
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inwestycja na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę,
której usytuowanie jest inne niż w planie. Już w tej chwili jest opracowywany nowy
plan i nawet, jeżeli Sąd uzna zasadność skargi, to poprawki będziemy mogli
wprowadzić do tego nowego opracowania.
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/IX/81/11 i jest załącznikiem nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Architekt Joanna Mierzejewska wyjaśniła, że w obrębie Mienice na części
terenu nie uzyskano wymaganej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
przeznaczenie na cele nierolnicze terenów chronionych klasy III.
Najnowsza interpretacja przepisu o zgodności ustaleń planu z zapisami
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nie
pozwala na przeznaczenie w planie terenu na cele rolnicze (jedyne możliwe wobec
braku zgody ministra), jeśli w Studium zapisano przeznaczenie na tereny zabudowy
mieszkaniowej. Wyjściem jest ograniczenie obszaru objętego planem do terenu nie
wymagającego takiej zgody oraz terenu, który taką zgodę uzyskał. Stąd kształt
nowego załącznika graficznego do tej uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie załącznika graficznego do uchwały
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice.
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/IX/82/11 i jest załącznikiem nr 10 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Architekt Joanna Mierzejewska wyjaśniła, że argumentacja do podjęcia
niniejszej uchwały jest taka jak w poprzednim wypadku. Tu nie pozyskaliśmy zgody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze terenów
chronionych klasy III. W Studium zapisano przeznaczenie na aktywność
gospodarczą i tak jak w poprzedniej uchwale ograniczamy obszar objęty planem do
terenu nie wymagającego takiej zgody oraz terenu, który taką zgodę uzyskał.
Podjęcie uchwały w sprawie załącznika graficznego do uchwały o
przystąpieniu
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1 (jeden).
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/IX/83/11 i jest załącznikiem nr 11 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
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Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który wyjaśnił, że współwłaściciele
ulicy złożyli wniosek o nadanie jej nazwy „Zielona”. Jest to ich prywatna droga i taka
nadal pozostaje. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szewce.
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/IX/84/11 i jest załącznikiem
nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.14
Uwag do Protokołu z sesji z dnia 25 maja 2011 r. Nr VI/VIII/11 nie zgłoszono.
Ad.15
Głos zabrał wójt gminy, który w uzupełnieniu pkt. 2 porządku obrad
poinformował, że 18 czerwca uczestniczył w festynie w Ligocie Pięknej
zorganizowanym przez Panią Sołtys Danielę Ciecierską wraz z Radą Sołecką. Była
to bardzo ciekawa impreza, z wieloma atrakcjami dla mieszkańców m.in. prezentacją
i sprzedażą produktów regionalnych (miodów, soków owocowych itp.).
Z kolei 22 czerwca uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu roku szkolnego
Strzeszowie. Szkoła ta miała duże osiągnięcia w wynikach uczniów na egzaminach,
ale możliwości organizacyjne i względy ekonomiczne przesądzają o zmianach –
powiedział wójt Jakub Bronowicki.
Następnie głos zabrał sołtys Psar Pan Jerzy Szczerbik, który poprosił o
udzielenie informacji o planowanym remoncie, czy modernizacji filtrów na stacji
uzdatniania wody w Psarach.
W odpowiedzi głos zabrała kierownik referatu infrastruktury Sławomira
Hermann. Powiedziała, że woda w każdym ujęciu jest badana systematycznie przez
Sanepid. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy mieli kontrolę. Próbki są pobierane nie
tylko na stacji uzdatniania, ale także w domach mieszkańców lub w szkole. Unia
Europejska zaostrzyła normy w zakresie zawartości manganu w próbkach. Nasza
woda jest twarda, bogata w związki wapnia, ale utrzymuje się w normie. Zawartość
manganu też nie wzrosła, ale ze względu na zaostrzenie norm rzeczywiście musimy
modernizować filtry. Oprócz tego, że wymienimy złoże w filtrach (ostatni raz robiliśmy
to w ’98 roku) i je napowietrzymy, to dołożymy także dwa nowe filtry. Prace te
musimy wykonywać na czynnym obiekcie, a więc pominiemy okres upałów, tak, aby
prace te nie były uciążliwe dla mieszkańców. W celu poprawienia jakości wody
zamierzamy także wyremontować zbiorniki retencyjne. Nie będziemy jednak
odczuwali nadmiaru wody, bo wielu mieszkańców podłącza kropelkowe nawadnianie
ogrodów. Na dzień dzisiejszy na wszystkich ujęciach zapewniamy wodę do picia, a
nie do podlewania. Docelowo dążymy do włączenia się do wodociągów
wrocławskich.
Następnie głos zabrał Tadeusz Czyż, który zapytał czy gmina podejmowała
próby wydzierżawienia kąpieliska w Wiszni Małej.
W odpowiedzi wójt gminy stwierdził, że zgłaszały się osoby zainteresowane
prowadzeniem kąpieliska, jednak nikt ostatecznie nie podjął się jego renowacji. Nie
podejmowaliśmy też żadnego przetargu. Gmina nie jest podmiotem do prowadzenia
działalności gospodarczej. W urządzaniu kąpielisk obowiązują bardzo restrykcyjne
przepisy. Gminy na to nie stać, nie wspominając o trudnościach w pozyskaniu
ratowników. W tej chwili korzystają z tego akwenu wędkarze. Moglibyśmy ogłosić
przetarg i zaoferować wydzierżawienie tego obiektu na dłuższy okres czasu.
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Ad.16
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła o godzinie 12.30 posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy
Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
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