Protokół Nr VI/XII/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 września 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 – 13 (trzynastu).
Nieobecni: Grażyna Skowrońska, Zdzisław Zdobylak.
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, sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że w związku
z wnioskiem Wójta Gminy proponuje się rozszerzyć porządek obrad o projekt
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i
wykupu. 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. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego
Powiatu Trzebnickiego.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wisznia Mała.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała Nr
V/XXXVIII/212/10
z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie ustalania zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
zasad udzielenia obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz
art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
IV/XXXI/201/05 z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej upoważnienia
Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
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Gminy Wisznia Mała w Krynicznie do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie administracji publicznej.
9. Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia
w Wiszni Małej.
10. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodnicząca poddała zaproponowany porządek obrad pod
głosowanie:
„za”-13 (trzynaście), „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że po ostatniej
sesji Rady Gminy spotkał się z przedstawicielami Rady Rodziców Przedszkola
Publicznego w Strzeszowie. Rodzice są usatysfakcjonowani dokonanymi
zmianami, które wprowadza Pani dyrektor Anna Białecka. Są to zmiany
oczekiwane i akceptowane. W tej chwili są utrudnienia komunikacyjne
w okolicy przedszkola, ale zorganizowaliśmy od drugiej strony budynku
utwardzony parking i rodzice mogą bezpiecznie odprowadzać swoje dzieci.
 2 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy FORTUM,
która zajmuje się budową bloku energetyczno-gazowego we
Wrocławiu-Karłowicach. Ma on służyć celom grzewczym i produkcji
energii. Blok ten ma zostać podłączony do sieci energetycznej
w Pasikurowicach. Ma to być 400 kV. Linia będzie przebiegała
w większości przez tereny wrocławskie oraz gminy Długołęka. U nas
obejmie pas gruntu wzdłuż poligonu. Mamy nadzieję, że inwestycja
ta poprawi także warunki zasilania w energię w naszej gminie. Będzie
to podlegało 2% podatkowi od wartości inwestycji, ale z każdym
rokiem ta kwota będzie pomniejszana o odpisy amortyzacyjne.
 Uczestniczyłem w obchodach 140-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu życzyłem im większej
ekspansji i dalszych inwestycji
 3 września Piknik Rockowy pod Wiszniakiem. Ta impreza już na
stałe zagościła w naszym kalendarzu. Pogoda dopisała, a
w występach brało udział liczne grono wykonawców. Impreza
wsparta dofinansowaniem LGD
 w wrześniu odbyły się także spotkania Lokalnej Grupy Działania oraz
Zarządu Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich.
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Uczestniczyłem w otwarciu kolejnego boiska Orlik, tym razem
w Skokowej. Mam nadzieję, że przy kolejnej realizacji takiej
inwestycji w naszej gminie będziemy mogli skorzystać z pomocy
finansowej Starostwa.
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji wystawa fotograficzna
dotycząca naszej gminy i jej zabytków zorganizowana w ramach
Europejskich Dni Kultury
10 września powołano Fundację dla Ratowania Klasztoru
w Trzebnicy. Ten bardzo duży obiekt wymaga pilnego remontu.
Katastrofalny jest zwłaszcza stan dachów. Swoją pomoc
zadeklarowali Wojewoda Dolnośląski, Marszałek, Burmistrz
Trzebnicy. Najpierw jednak Klasztor musi dysponować środkami
własnymi, żeby można było pozyskać fundusze zewnętrzne. Jest to
niebagatelna kwota do zgromadzenia.
27 września w Krzyżanowicach odbył się turniej „Orlika”. Mecze
rozegrały po dwie reprezentacje w dwóch grupach wiekowych,
kolejna edycja tego turnieju za kilka dni odbędzie się w szkole
w Wiszni Małej
13 września spotkanie z przedstawicielami firmy Intakus, która jest
firmą deweloperską i na terenie naszej gminy chce budować osiedle
mieszkaniowe w formule samowystarczalnej (własna produkcja
energii, wody, odprowadzenie ścieków). Domy mają być bliźniakami
w cenie ok. 400 tyś. Będą budowane w technologii fińskiej.
14 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojskowego
Centrum Szkolenia Chemicznego w sprawie przejęcia przez Gminę
gruntów na drogę, która miałaby uruchomić tereny należące do firmy
Pana Czarneckiego. Póki co, ich stanowisko jest jednak negatywne.
Jest to teren poligonu aktualnie wykorzystywany do ćwiczeń
i dowództwo tej jednostki nie jest zainteresowane jego sprzedażą.
21 września w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z właścicielami
gruntu wykorzystywanego na boisko w Malinie. Jest to dobry
moment na uregulowanie tego problemu, gdyż w opracowaniu jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopięty jest
sposób podziału terenu i doszliśmy do porozumienia co do ceny jego
wykupu. Będzie to 20 zł za m², w sumie potrzebujemy 350 tyś. zł
i mam nadzieję, że wygospodarujemy te fundusze i jeszcze w tym
roku uda nam się, po 9 miesiącach negocjacji, tę sprawę zamknąć.
21 września Kolegium dyrektorów szkół w sprawach budżetowych.
W oświacie jest nieźle i środki, jakimi dysponuje powinny
wystarczyć do końca roku. Planowana jest jednak podwyżka
wynagrodzeń i mam nadzieję, że uda nam się zmieścić w tej kwocie,
którą zaplanowaliśmy zwłaszcza, że odeszła szkoła w Strzeszowie.
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Chcielibyśmy także żeby pracownicy obsługi otrzymali podwyżki
wynagrodzeń.
26 września odbył się festyn w Szewcach pod hasłem „Między nami
sąsiadami”. Impreza miała na celu integrację nie tylko mieszkańców
Szewc, ale także sąsiednich Paniowic. W przygotowaniu imprezy
uczestniczyło wiele osób oraz aktywnie zaangażowała się w to
przedsięwzięcie miejscowa szkoła. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy mieli swój udział w przygotowaniu festynu.
25 września w Kościele w Krynicznie odbył się koncert w ramach
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy. Pani Anna
Adamiak wykonała mniej znane arie operowe. Zachęcam do
skorzystania z możliwości wysłuchania takich koncertów zwłaszcza,
jeżeli organizowane są blisko nas. Najbliższy taki koncert będzie się
odbywał w Wysokim Kościele przy udziale znanej aktorki Pani
Teresy Lipowskiej.
29 września w Piotrkowiczkach otwarliśmy filię biblioteki. Punkt
biblioteczny został wyremontowany i zaaranżowany na nowo. Punkt
już bardzo dobrze funkcjonuje. Można tam nie tylko wypożyczyć
i poczytać książki, ale także odrobić lekcje, pograć w bilard oraz
ping-ponga. Organizowane są kursy dla seniorów dotyczące obsługi
Internetu.
Informuję, że kierownik naszego Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej
złożył wymówienie i będzie pracował tylko do końca roku.
W związku z tym czeka nas organizacja konkursu na to stanowisko
i wybór nowego kierownika, który musi mieć już doświadczenie w
pracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
9 października czekają nas wybory do Sejmu i Senatu RP. Urny
wyborcze będą znajdowały się w tych samych miejscach, w których
zwykle oddajemy swój głos.

Ad.3
Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował zebranych o przyczynach
wprowadzanych zmian do projektu budżetu. Wojewoda zmniejsza
dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D na
odcinku Wisznia Mała – Strzeszów z kwoty 1.954.000zł na kwotę 1.530,550 zł.
Budżet musi być zrównoważony stąd prośba o podjecie uchwały o obligacjach,
które są przewidziane na pokrycie deficytu. Przy okazji wprowadzamy poprawki
wg. zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mamy problem z programem
dotyczącym WPF-u, w którym RIO wymaga sporządzania informacji. On
niezbyt przystaje do rzeczywistości, nie wszystko jest możliwe do
wprowadzenia na bieżąco. Informatycy, nie tylko z naszej gminy, mają problem
z jego obsługą. Nad poprawą tego programu pracuje Ministerstwo Finansów,
bowiem nadzór nad finansami gmin jest sprawowany przez WPF.
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Jeżeli chodzi o wydatki na wybory to przychodzą dwie transze. Jedna na
przygotowanie wyborów, a druga na wynagrodzenia dla członków obwodowych
komisji wyborczych.
Planujemy remont drogi Kryniczno-Malin na zasadzie „schetynówki”
Starosta Trzebnicki deklarował kwotę 800 tyś zł i Wojewoda 30%, zobaczymy
ile my będziemy mogli dołożyć. Ograniczymy się do naprawienia nawierzchni
i poszerzenia drogi.
Zapytań 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” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XII/94/11 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” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XII/95/11 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że
posiadamy już pełną dokumentację i możemy przedstawić konkretne
rozwiązania projektowe dotyczące remontu drogi Kryniczno – Malin. Stąd
prośba o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania
własnego powiatu trzebnickiego dotyczącego wykonania zadania pn. Remont
drogi powiatowej nr 1368D na odcinku Kryniczno-Malin. Zapytań nie
zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania
własnego Powiatu Trzebnickiego.
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/XII/96/11 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgodny na sprzedaż w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego naszych nieruchomości – poinformował
Wójt Gminy Potrzebujemy żeby ktoś zagospodarował ten teren i płacił podatki.
Zachęcamy do kupna gruntów pod działalność gospodarczą w Krynicznie, gdzie
mamy do sprzedaży 3 działki. W Ozorowicach dysponujemy terenami przy
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ulicy Jodłowej i Pęgowskiej. To jest spokojna i cicha okolica. Warto tam
wybudować dom, bo te działki są przeznaczone właśnie pod budownictwo
jednorodzinne.
Zapytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wisznia Mała.
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/XII/97/11 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Wójt Jakub Bronowicki poinformował, że na wniosek Dyrektora Zespołu
Szkół w Szewcach w uchwale z 9 czerwca 2010 roku dotyczącej ustalania zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad
udzielania obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1
Karty Nauczyciela proponujemy wprowadzenie stanowiska ”kierownik”.
Zadania te będzie realizowała jedna z nauczycielek tej szkoły i musimy obniżyć
obowiązkowy wymiar godzin. Zapytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała Nr
V/XXXVIII/212/10 z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie ustalania zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad
udzielania obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1
Karty Nauczyciela.
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/XII/98/11 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Wójt Gminy poinformował, że poprzednia uchwała dotycząca
upoważnienia dla Kierownika Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie
przyznawania stypendiów dla uczniów była wydana imiennie. Nie ma potrzeby
tego zachowywać. Jest to aktualizacja w związku ze zmianą na stanowisku.
Zapytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
nr IV/XXXI/201/05 z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej upoważnienia
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Kierownika samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy
Wisznia Mała w Krynicznie do wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie administracji publicznej.
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/XII/99/11 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Wójt Gminy poinformował zebranych, że zgodnie z przepisami prawa
w Ośrodku Zdrowia takim jak nasz musi funkcjonować Rada Społeczna.
W związku ze zmianami, jakie nastąpiły w wyniku wyborów samorządowych
w ubiegłym roku istnieje potrzeba zmiany składu tej Rady. W poprzednim
składzie członkami byli radny Kamil Ziętek, zastępca wójta Jakub Bronowicki
i wójt – Stanisław Moik. Obecnie do składu Rady proponujemy radną Dorotę
Konieczną, sekretarza gminy Eugeniusza Cudeckiego oraz jako
Przewodniczącego Wójta Gminy – Jakuba Bronowickiego. Zapytań nie
zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Ośrodka
Zdrowia w Wiszni Małej.
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/XII/100/11 i jest
załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Emisja
obligacji jest związana z realizacją „schetynówki” Wójt Gminy poinformował,
że przetarg przygotowuje firma, z którą współpracujemy już kolejny raz. Mamy
nadzieję, że i tym razem uda się znaleźć emitenta naszych obligacji. Będziemy
emitować w pięciu transach, przy zmiennym oprocentowaniu równym stawce
WIBOR 6M. Zapytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu.
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/XII/101/11 i jest
załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Uwag do Protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2011 roku Nr VI/XI/11 nie
zgłoszono.
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Ad.12
Wójt Gminy poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożanej w Trzebnicy poinformowała o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń
sprawdzających w miejscowości Mienice – skład materiałów pirotechnicznych
TRIPLEX. W ćwiczeniach weźmie udział 9 jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Proszę przekazać mieszkańcom, że będą podjęte takie
działania i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zapewnienie
w tym czasie bezpieczeństwa dzieciom.
Ad.13
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła o godzinie 11.35 posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy
Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
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