Protokół Nr VI/XI/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 sierpnia 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 – 9 (dziewięciu).
Nieobecni:

Krzysztof Baraniuk, Tadeusz Czyż, Grażyna Jarema, Grażyna

Skowrońska, Tadeusz Wyrwas, Bronisław Stawiński.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały i Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku są
załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 8.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, skarbnik
gminy

Maria

Januszek,

kierownik

Samorządowej

Administracji

Placówek

Oświatowych w Krynicznie Karolina Kempiszak, radny powiatowy Krzysztof Głuch,
sołtysi wg. listy obecności oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Ad.1
Prowadząca

sesję

Małgorzata

Ottenbreit

poinformowała,

że

w

związku

z wnioskiem Wójta Gminy proponuje się rozszerzyć porządek obrad o projekt
uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę. Planowany porządek sesji 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. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
6. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia

Mała

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
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7. Uchwała wprowadzająca zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Rady Gminy
Wisznia Mała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z siedzibą w Szewcach Nr VI/IX/79/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
8. Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Gminy przed Sądami Administracyjnymi w sprawie skargi wniesionej na
uchwałę Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu

dotyczącą

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Psary.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodnicząca poddała zaproponowany porządek obrad pod
głosowanie:
„za”-9 ( dziewięć), „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że w okresie
wakacyjnym przeprowadzamy niezbędne remonty w szkołach. Nie wszędzie uda się
je zakończyć do rozpoczęcia roku szkolnego. Do 5-6 września prace wykończeniowe
będą trwały jeszcze w szkole w Psarach. Przystosowaliśmy tam pomieszczenie dla
dzieci 5-cio letnich, trzeba było wykonać sanitariaty i świetlicę. W Szewcach
wykonano odwodnienie budynku szkolnego od strony ul. Strzeszowskiej oraz izolację
ścian w szatni. W Krynicznie uszczelniano świetliki dachowe. Każdy ruch, który
zamierzamy wykonać w szkole w Wiszni Małej musimy uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Chcemy w tej szkole dokonać wymiany stolarki okiennej,
jest tam również problem z instalacją grzewczą.
Podczas wakacji mieliśmy możliwość uczestnictwa w wielu imprezach
plenerowych:


30 lipca odbyła się Folkloriada w Malinie. Przybyło kilkanaście zespołów
z naszego powiatu oraz z sąsiednich Pasikurowic. Była to bardzo udana
impreza integracyjna z możliwością wymiany doświadczeń. Przy okazji
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występów zorganizowano „Święto szarlotki” – konkurs na najlepszą
szarlotkę i inne wypieki domowe. Przyznano nagrody i wyróżnienia.


30 lipca otwarcie Polonijnych Igrzysk Letnich. W ramach tej imprezy
w naszej gminie odbywały się polonijne rozgrywki golfowe.



31 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wzgórz
Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz Zarządu Lokalnej Grupy Działania.
Powstała

idea,

aby

połączyć

siły

tych

stowarzyszeń

w zakresie intensywnej promocji produktu lokalnego.


02
w

sierpnia
sprawie

spotkanie
działań

w

Wojewódzkim

przestrzennych

Biurze

prowadzących

Urbanistycznym
do

utworzenia

aglomeracji. Na razie te działania nie mają uregulowań prawnych.


13 sierpnia konkurs MTB Cross Country - wyczynowa jazda po
wzgórzach trzebnickich i naszej gminie. Przy okazji promocja walorów
turystycznych naszych terenów.



Dożynki Parafialne w Strzeszowie i Ozorowicach. Piękna impreza, która
zgromadziła wielu uczestników.



Jeździeckie Mistrzostwa Dolnego Śląska rozegrano w Machnicach.
Organizator

Edward

Ptak

wraz

z

Klubem

Śląsk

z

pełnym

profesjonalizmem przygotował się do tej imprezy, która zgromadziła
kilkudziesięciu uczestników z naszego województwa.


27 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Wójt Jakub Bronowicki
podziękował

wszystkim

delegacjom

współorganizatorom

wieńcowym

z

tej

uroczystości

poszczególnych

oraz

miejscowości.

W uroczystościach brały udział także nasze Zespoły Ludowe. Gościem
honorowym był Pan Marszałek Marek Łapiński, który bardzo nas wspierał
w pozyskiwaniu środków unijnych. Pod tym względem nasza gmina jest
na I miejscu powiecie, mamy 9 miejsce wśród gmin dolnośląskich
i znajdujemy się w pierwszej setce w skali kraju.


28 sierpnia rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej
i

Organowej

w

Trzebnicy.

Jak

co

roku

niektóre

z zaplanowanych koncertów odbędą się na terenie naszej gminy.


03 września, w sobotę zapraszamy do Wiszni Małej na Rockowy Piknik
Pod Wiszniakiem, cykliczną już imprezę, która co roku odbywa się pod
innym muzycznym motywem przewodnim.
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Ad. 3
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który przedstawił uzasadnienie
do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 rok. Stwierdził
m.in.,

że

zwiększenia

planu

dochodów

dokonano

w

związku

z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji przekazywanych
z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych
w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Ponadto zmniejszono plan WPF o kwotę 299.000 zł, w tym 239.000 zł zadanie pn.
przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wisznia Mała - Strzeszów oraz 60.000 zł,
zadanie pn. wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Psarach,
Krynicznie, Wiszni Małej i Szewcach. Zmniejszono plan w inwestycjach do realizacji
w 2011 r. o kwotę 20.000 zł na zadanie ogrodzenie boisk sportowych w Krynicznie,
Strzeszowie i Krzyżanowicach. Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych
tak, że zwiększono plan WPF o kwotę 61.790 zł w związku z budową oświetlenia
drogowego na terenie gminy oraz zwiększono plan do realizacji w Inwestycjach
w roku 2011 o kwotę 90.000 zł, w tym: na budowę trybun na boisku w Wiszni Małej,
Strzeszowie

i

Krynicznie,

70.000

zł

zadanie

pn.

zakup

samochodu

do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół. Kwotę wydatków bieżących
zwiększono o 212.210 zł z przeznaczeniem na zakup kubłów i ławek celem
wyposażenia wiat przystankowych przy drogach, na usługi remontowe na drogach
gminnych, remonty w obiektach komunalnych. 7000 zł przeznaczamy na szkolenie
przedstawicieli miejscowości Psary, Rogoż, Krzyżanowice, Mienice, Szewce i Malin
w ramach warsztatów objętych Programem Odnowy Wsi Dolnośląskiej, na diety dla
członków OSP za uczestnictwo w akcjach oraz 30000 zł na prace pielęgnacyjne
związane z utrzymaniem zieleni (w tym zakup roślin). Mamy tu potrzeby w zakresie
bezpieczeństwa i musimy pousuwać drzewa z wypróchnieniami. Zwiększamy także o
1000 zł dotację dla OKSiR z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu
na terenie gminy.
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak, który stwierdził, że zdaje
sobie sprawę z bardzo napiętego budżetu i wielu ważnych inwestycji do
zrealizowania, ale musimy znaleźć pieniądze na budowę chodnika przy drodze do
szkoły w Wiszni Małej. Tam jest bardzo wąska droga, trudno minąć się dwoma
samochodami. W lecie jeszcze nie jest tak źle, ale kiedy przychodzi okres jesieni i na
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poboczach tworzą się kałuże to już jest niebezpieczeństwo dla pieszych. Uważam,
że powinniśmy te plany zawrzeć w jakiejś realnej perspektywie czasowej. To bardzo
dobrze, że jesteśmy w czołówce gmin wykorzystujących środki unijne i powinniśmy je
wykorzystać do usunięcia tego zagrożenia.
Wójt Gminy poinformował, że radni mają prawo do końca września
występować z wnioskami do budżetu i zachęcił również Sołtysów do składania
wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego na zaplanowane działania.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –9 (dziewięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XI/88/11 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” – 9 (dziewięć),

„przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała

została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XI/89/11 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.5
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że każdy z radnych otrzymał plik
Informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. W dniu wczorajszym
odbyły się także posiedzenia komisji Rady Gminy w sprawach budżetu. Jeżeli chodzi
o I półrocze to mamy ciągle ten sam problem z pozyskaniem dochodów majątkowych
z tytułu sprzedaży naszego mienia. Planujemy kolejne przetargi na sprzedaż
nieruchomości. W I półroczu pozyskaliśmy ponad trzydzieści procent tego, co
zaplanowaliśmy z dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych. Natomiast
w drugim półroczu czekają nas zwiększone wydatki bieżące, bo zaczynają świecić
lampy wzdłuż drogi krajowej nr 5 i czeka nas podwyżka dla oświaty. Takie są wymogi
ustawy. Nauczyciele zdobywają wyższe stopnie zawodowe i musimy mieć środki na
podwyżki.
Zapytań nie zgłoszono.
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Ad.6
Głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając pokrótce główne założenia współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi. Uchwała w tej formie jest akceptowana przez
nasze Stowarzyszenia i już wkrótce będziemy ogłaszać konkurs ofert na działalność
o charakterze finansowym, w celu zlecenia zadań publicznych podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego tak, aby we wrześniu móc rozdzielić
dotację. Staramy się wspomagać nasze Stowarzyszenia w ich działalności głównie
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu. Jest to
realizowane przez organizację i udział w rozgrywkach oraz imprezach, zawodach
i turniejach sportowych.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” 9 (dziewięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XI/90/11 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
Pani Karolina Kempiszak informując, iż ta uchwała wnosi zmiany do podjętej
w czerwcu uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Wprowadzamy zmianę w § 3 pkt 2 polegającą na dopisaniu nazwy miejscowości,
punkt 5 wykreślamy całkowicie, jest zbędny ze względu na zawarcie odpowiednich
zapisów w 4 pierwszych punktach. Zmiany 6,7, 8 i 9 punktu polegają na dopisaniu
jednego zdania i jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, gdyż umożliwi
używanie na pieczęciach skrótu nazwy. Ten zapis dotyczy 4 podmiotów.
Kolejna propozycja to wykreślenie, bo zapis w uchwale dotyczący mianowania
wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Szewcach zbyt głęboko ingerował
w kompetencje dyrektora szkoły.
Zapytań nie zgłoszono.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzony został konkurs na
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Na to stanowisko
powołano Panią Annę Białecką.
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Przez procedurę oceny pracy przeszła także Pani Elżbieta Komarzyńska –
dyrektor szkoły w Psarach. Uzyskała ocenę wyróżniającą i powierzamy jej
stanowisko dyrektora na najbliższe 5 lat – poinformował Wójt Gminy.
Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany do załącznika nr 2 Uchwały Rady
Gminy Wisznia Mała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z siedzibą w Szewcach Nr VI/IX/79/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięć),

„przeciw”- 0,

„wstrzymał się”- 0. Uchwała

została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XI/91/11 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.8
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując radnych, iż polskie
prawodawstwo wymaga podjęcia przez Radę Gminy nowej uchwały dotyczącej opłat
za przedszkole. Ta uchwała szczegółowo uściśla, za co płaci rodzic, a co jest
bezpłatne. Świadczenia udzielane przez przedszkole

w zakresie podstawy

programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz.8.00
do13.00. Świadczenia udzielane w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej

w

szczególności

obejmują

zajęcia

opiekuńczo-wychowawcze

wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a zwłaszcza działania opiekuńcze
zapewniające dziecku bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu
i poza nim, działania korekcyjno-kompensacyjne umożliwiające dziecku osiągnięcie
dojrzałości szkolnej; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych
i środowiskowych konkursach oraz okolicznościowych imprezach artystycznych;
działania dające możliwość realizacji autorskich programów edukacyjnych; gry
i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające
i korygujące wady wymowy oraz wady postawy dziecka, rozwijające jego
zainteresowania otaczającym światem. Te świadczenia podlegają opłacie, która nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie
i za zgodą rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
Z uwagi na to, że nie możemy zaproponować na razie zmian w standardzie
świadczonych usług nie ma zmiany odpłatności za przedszkole.
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięć),

„przeciw”- 0,

„wstrzymał się”- 0. Uchwała

została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XI/92/11 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Wójt gminy Jakub Bronowicki poinformował, iż w jednej z uchwał dotyczących
miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

zabrakło

paragrafu

o wskazaniu pełnomocnika, który będzie reprezentował nas w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym. Upoważniamy do tych czynności naszego radcę prawnego Panią
Natalię Machnacz.
Zapytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy przed Sądami Administracyjnymi w sprawie skargi wniesionej na
uchwałę Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Psary.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięć),

„przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała

została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XI/93/11 i jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Uwag do Protokołu z sesji z dnia 29 lipca 2011 roku Nr VI/X/11 nie zgłoszono.
Ad.11
Głos zabrał Wójt Gminy informując radnych o problemach komunikacyjnych,
jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Firma POLBUS powiadomiła nas o zawieszeniu
niektórych swoich kursów autobusów przez teren gminy. Na spotkaniu szefowie firmy
stwierdzili, że frekwencja w autobusach jest słaba i nie mogą do tej działalności
dopłacać. Nie stać ich także na wymianę taboru na mniejsze i w związku z tym
bardziej ekonomiczne małe busy. Z tego powodu nie mają możliwości świadczenia
tej usługi w dalszym ciągu. My natomiast jako gmina nie możemy do niej dopłacić.
Będziemy się starali natomiast uzupełnić te braki w ramach komunikacji, jaką
dysponujemy, a także zachęcić innych przewoźników do przejęcia tych kursów.
Umowy z wrocławskim MPK raczej nie wchodzą w grę, bo to są ogromne koszty
kilkudziesięciu

tysięcy

miesięcznie

i

budżet

gminy

tego

nie

udźwignie.
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Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak, który zapytał czy, gdyby było
zapotrzebowanie na świadczenie usług przez przedszkole dłużej, niż to ma miejsce
obecnie np. do godziny 19.00 to byłaby taka możliwość?
W odpowiedzi Wójt Gminy Jakub Bronowicki stwierdził, że na razie
przedszkole funkcjonuje w budynku bez zmian. Ciągle oczekujemy (od czerwca) na
pozwolenie
w

na

Strzeszowie.

budowę
Mamy

(przebudowę)
nadzieję

na

budynku

po

przeprowadzenie

szkole

podstawowej

prac

remontowych

w środku budynku w okresie zimowym. Najpierw musielibyśmy sprawdzić, jakie jest
zainteresowanie rodziców takimi usługami. My nie możemy wydłużyć czasu pracy
osób tam zatrudnionych. Trzeba by było zatrudnić dodatkowy personel. Jako gmina
jesteśmy zobowiązani zapewnić opiekę 5-cio godzinną. Pozostałe zajęcia to decyzja
rodzica, który za to zapłaci. Takie dodatkowe zajęcia w przedszkolu jak angielski,
gimnastyka korekcyjna, rytmika, śpiew itp. to oferta skierowana do tych, którzy będą
chcieli z tego skorzystać.
Pan

Stanisław

Szczypkowski

poinformował,

że

najprawdopodobniej

w przyszłym roku uroczystości Bożego Ciała będą organizowane w Rogożu.
W związku z tym należałoby rozpocząć prace rozbiórkowe pustostanu, który od
dawna niszczeje i psuje widok.
Ad.12
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła o godzinie 11.20 posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy
Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
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