Protokół Nr VI/X/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 lipca 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 – 12 (dwunastu).
Nieobecny: Renata Nowak, Grażyna Skowrońska i Zygmunt Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 4.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann, sołtysi wg. listy
obecności, przedstawiciel lokalnej prasy.

Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit przedstawiła planowany porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych
oraz granic ich obwodów.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Zamknięcie obrad.

Ad. 2
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach,
w których brał udział od ostatniej sesji:
●
1 lipca odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
odnośnie drogi S 5.Trwa ostatni etap przygotowywania technicznej dokumentacji budowy
drogi. Na spotkaniu braliśmy udział w prezentacji projektów tej inwestycji. Uwagi, jakie
Gmina zgłaszała do GDDKiA, zostały uwzględnione. Dyrekcja czeka teraz na zgodę finansową
dotyczącą realizacji zadania. W najbliższym czasie ma zostać uruchomione oświetlenie na
trasie drogi w miejscowościach: Kryniczno, Psary i Ligota Piękna.
●
2 lipca uczestniczyliśmy w Powiatowych Dniach Kultury w Prusicach. Gminę
Wisznia Mała reprezentowały zespoły: Szymanowianie, Strzeszowianie i Zespół Mitlos.
●
6 lipca miało miejsce zebranie zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych.
●
9 lipca w Szewcach odbyło się zakończenie zajęć wakacyjnych, których
koordynatorem była pani Joanna Boćko – Sornat, pełnomocnik wójta d/ s uzależnień
alkoholowych.
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●
10 lipca w Krynicznie odbyły się rozgrywki o Puchar Wójta Gminy.
W rozgrywkach brała udział nowa drużyna RKS Machnice, których prezesem jest pan
Arkadiusz Blechowski. Konkurs wygrał „Start” ze Strzeszowa, „Start” jest też jedynym klubem
sportowym z terenu Gminy, który należy do A Klasy.
●
12 lipca rozmawialiśmy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie peronu w
Pierwoszowie. Wciąż czekamy na uchwałę w sprawie decyzji Sejmiku Wojewódzkiego
upoważniającą Gminę Wisznia mała do realizacji zadania.
●
13 lipca odbyło się spotkanie z prezesem klubu sportowego z Machnic. Pan
Arkadiusz Bechowski, prezes nowego zespołu zwrócił się do nas z wnioskiem o zakup bramek
na boisko sportowe oraz zorganizowanie zaplecza szatniowego dla członków drużyny.
●
18 lipca został przekazany plac budowy drogi Wisznia Mała- Strzeszów. Firma
z Krotoszyna, która wygrała przetarg wejdzie na plac budowy już we wtorek, drugiego
sierpnia.
●
22 lipca w Kuraszkowie miały miejsce „ I Igrzyska Powiatowe Sołectw”. Gminę
Wisznia Mała reprezentowały sołectwa z miejscowości Kryniczno i Krzyżanowice.
●
jutro (30 lipca) odbędzie się Gminna Folkloriada „Śpiewające Wsie” im.
Witolda Gareckiego. W imprezie uczestnictwo zgłosiło jedenaście zespołów.
●
również jutro odbędzie się inauguracja Igrzysk Polonijnych, jedna z
konkurencji odbędzie się na polach golfowych natomiast zawody w tym turnieju
organizowane są drugiego sierpnia.
●
do końca lipca sołtysi otrzymać powinni pisma dotyczące wniosków
związanych z Funduszem Sołeckim. W materiałach przesłanych na sesje takie dokumenty
zostały przekazane szesnastu sołtysom. Teraz każdy sołtys danej miejscowości ma czas do 30
września na złożenie wniosku. Przed złożeniem wniosku powinno się odbyć zebranie
wiejskie, na którym uczestnicy zadecydują, na co chcą przekazać pieniądze z funduszu.
Załącznikiem do wniosku powinna być lista obecności z zebrania.
Ad. 3
Pani Sławomira Hermann opowiedziała o zmianach, jakich wymaga budżet Gminy,
zwróciła m.in. uwagę na zadania:
 W związku z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim budowa chodnika w
Szewcach otrzymała dotacje w wysokości 74 ty. zł.
 W związku z zwiększeniem rezerwy oświatowej na stolarkę okienną nastąpiła
zmiana w paragrafie dotyczącym usługi i remontów. Kwota 79 tys. 996 zł, będzie
przeznaczone na remont w Szkole w Wiszni Małej.
 Zostało rozstrzygnięte zapytanie dotyczące monitoringu w szkołach w Szewcach i
Wiszni Małej. Nowy klub sportowy, jaki powstał w Machnicach zwrócił się
z zapytaniem o zakup bramek na boisko sportowe. W związku z oszczędnością na
zadaniu związanym z monitoringiem, niewykorzystana kwota 13 tys. zł może
uzupełnić koszty na nowo powstałe zadanie o jakie wnioskuje klub sportowy z
Machnic.
 Nie pierwszy raz realizujemy zadanie (teraz także ta związane z peronem w
Pierwoszowie) dotyczące remontu drogi, której właścicielem nie jesteśmy. Można
powiedzieć, że inwestycja związana z remontem drogi Wisznia Mała – Strzeszów
rozpoczęła się w zeszłym tygodniu. Jednak cała procedura zaczyna się od samego
naboru poprzez składanie wniosku do odpowiedniej instytucji. Stosuje się także
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odpowiednie porozumienia, gmina zabezpiecza w uchwale budżetowej
odpowiednią sumę pieniędzy aż docieramy do punktu, w którym rozpoczyna się
procedurę przetargową.
W sprawie peronu w Pierwoszowie nie możemy jak na razie pozyskiwać środków,
nie mamy zabezpieczonej kwoty na realizację tego zadania. Wiąże się to z brakiem
odpowiedniej uchwały sejmiku wojewódzkiego, która nas obligowałaby do
wykonania części zadania.
Z tytułu składowania odpadów na wysypisku w Mienicach została zwiększona
kwota przeznaczona na korzystanie ze środowiska, jest to 66 tys. 246 zł.
W związku z przetargiem, jaki odbył się na wykonanie Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego zaoszczędziliśmy 80 tys. zł. Z kwoty tej 60 tys.
zł przeznaczone będzie na remonty budynków komunalnych tj.: świetlic oraz
mieszkań. Pozostałe 20 tys. zł przeznacza się na zwiększenie wydatków
związanych z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, jest również możliwość
pozyskania pieniędzy na melioracje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest
to kwota ok. 20 tys. zł.
Zakres budowy kanalizacji obejmuje 15 km. W wniosku o dotacje można uzyskać
maksymalnie 13 punktów, nasza Gmina może otrzymać maksymalnie 6 punktów,
m.in. za wysokość bezrobocia, punkt regionalny natomiast nie uzyskamy takiego
punktu za dochód.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
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/X/85/11 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/X/86/11 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 5
Głos zabrał wójt gminy i powiedział, że zobowiązani jesteśmy do podjęcia uchwały w
sprawie obwodów szkół podstawowych, Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania
odnośnie projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych sześcioletnich szkół
podstawowych oraz granic ich obwodów.
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/X/87/11 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
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Ad. 6
Uwag do Protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr VI/IX/11 nie zgłoszono.
Ad. 7
●
Pan Feliks Kondracki zapytał o dotacje, na jakie czekają zespoły sportowe,
powiedział, że bez ubezpieczenia kluby nie zostaną dopuszczone do rozgrywek. Pan Jakub
Bronowicki zaznaczył, że obecnie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
zamieściliśmy projekt stosownej uchwały m.in. o współpracy ekonomicznej z klubami
sportowymi ( projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok), dopiero po zaopiniowaniu projektu możemy mówić o
dalszej procedurze dotyczącej dofinansowania dla zespołów ludowych.
●
Pan Stanisław Szczypkowski zwrócił uwagę, że przez grafik, jaki został
wprowadzony przy wywożeniu kubłów na śmieci, pogorszyła się sytuacja a nie poprawiła. Pani
Sławomira Hermann stwierdziła, jednak, że wobec powyższego spróbuję zainterweniować, bo jak do
tej pory wywóz wg. grafiku stał się odpowiednim rozwiązaniem, który chwalą mieszkańcy
z pozostałych miejscowości.
●
Pan Tadeusz Czyż zapytał jak wygląda utrzymywanie Ośrodka Zdrowia?
Pan Jakub Bronowicki odpowiedział, że w zadaniu własnym gminy leży piecza nad Ośrodkiem
Zdrowia. Tak to wygląda od roku 1998. Jeżeli jednak mowa o przekazaniu tej instytucji w inne ręce
jesteśmy zobowiązani poprzez uzgodnienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na
pięcioletnie zarządzanie Ośrodkiem ( związane jest to z inwestycją modernizacji ośrodka oraz tym, że
to Gmina była beneficjentem starającym się o dofinansowanie. Wiąże się to z podpisany przez Gminę
Wisznia mała wekslem).

Pan Tadeusz Czyż zwrócił także uwagę, że w Ośrodku Zdrowia nie pracuje żaden lekarz
posiadający obecnie praktykę kliniczną.
●
Pan Stanisław Szczypkowski zapytał, kiedy zostanie rozburzona świetlica w
Rogożu?
Pani Sławomira Hermann odpowiedziała, że w najbliższym czasie jest to niemożliwe
ponieważ będziemy starać się o dofinansowanie do budowy świetlicy. „Stara świetlica” jest
zabezpieczona tak aby mieszkańcy nie próbowali tam wchodzić.
●
Do końca lipca zostaną uzupełnione place zabaw w miejscowościach: Psary,
Wysoki Kościół, Kryniczno natomiast do końca września będą to place zabaw w:
Szymanowie, Szewcach i Rogożu.
●
W szkole w Szewcach będzie poprawiany drenaż, w części budynku, które
użytkowana jest 3 lata.
●
W szkole w Psarach trwa remont pomieszczeń.
●
10 sierpnia odbędzie się przetarg i wyłonimy wykonawcę na instalacje piłko
chwytów na boiskach w Strzeszowie, Krynicznie i Krzyżanowicach.
●
4 sierpnia będziemy otwierać oferty na program pn.: „Radosna Szkoła”.
●
1 sierpnia zostanie przekazana do remontu świetlica w Szymanowie, o jej
remont wnioskował m.in. Zespół Szymanowianie.
●
W sierpniu ogłoszony zostanie także przetarg na modernizacje Stacji
Uzdatniania w Psarach.
●
16 sierpnia w Wysokim Kościele rozpocznie się wykonanie izolacji w jednym z
budynków komunalnych.
●
W Szewcach w budynku komunalnym na ulicy Strzeszowskiej 50 planujemy
remont komórki gospodarczej.
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●
W związku z pozyskana frezowiną planuje się kolejne remonty dróg, tj.:
w miejscowościach Mienice, Strzeszów i Pierwoszów. W zeszłym roku dróg tak
uzupełnianych wykonaliśmy, jedenaście kilometrów a w tym roku utwardziliśmy już tak pięć
kilometrów dróg.

Ad.8
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła o
godzinie 11.00 posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.

Protokołował(a):

Podpisał(a):

5

