Protokół Nr VI/XIV/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 listopada 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 – 15 (piętnastu).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 18.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki,
skarbnik gminy Maria Januszek, kierownik referatu infrastruktury technicznej i
gospodarki komunalnej Sławomira Hermann, sekretarz gminy Mariusz Fedzin
oraz sołtysi wg. listy obecności. Na sali obecni byli także członek Zarządu
Powiatu Zygmunt Wojciechowski oraz kierownik Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych Karolina Kempiszak, a także architekt Joanna
Mierzejewska – autorka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębach Szewce i Ozorowice.
Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że w związku
z wnioskiem Wójta Gminy proponuje się wykreślić z porządku obrad punkt 15
tj. projekt uchwały w sprawie załącznika graficznego do uchwały o
przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała oraz uchwałę
w sprawie zmian w planie budżetu podjąć bezpośrednio po przyjęciu projektu
uchwały w sprawie WPF. W związku z tym planowany porządek sesji
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia
Mała.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2011-2020.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych
odprowadzanych na gminną oczyszczalnie ścieków w Strzeszowie.
8. Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku
rolnego za 2012 rok.
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9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2012 rok.
10. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych do podatku od nieruchomości.
11. Uchwała wprowadzająca zmiany do Uchwały Rady Gminy Wisznia
Mała
Nr VI/V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla
jednostek budżetowych.
12. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szewce - MPZP
OBRĘB SZEWCE.
13. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/210/10 z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ozorowice - MPZP
OBRĘB OZOROWICE.
14. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009
r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
15. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
16. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Krzyżanowice.
17. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rogoż.
18. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szewce.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mienice.
20. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
23. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest za przyjęciem
takiego porządku obrad?
„za”-15 (piętnaście), „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował
zebranych, w jakich spotkaniach i uroczystościach brał udział od czasu ostatniej
sesji:
27 październik to uroczystości pasowania na ucznia pierwszoklasistów w
Szkole Podstawowej w Krynicznie. Tak się złożyło, że wychowawczynią
tej klasy jest Pani Barbara Stępień, tegoroczna laureatka Nagrody Wójta.
Drugim laureatem został Pan Piotr Zaleski – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wiszni Małej.
28 październik to pasowanie na gimnazjalistę w Gimnazjum
w Szewcach oraz otwarcie placu zabaw przy tej szkole.
31 października spotkanie z osobą zainteresowaną wydzierżawieniem
ośrodka wodnego w Wiszni Małej. Obecnie zakres usług, które mogą być
świadczone w tym ośrodku jest bardzo wąski. Jest nam potrzebny ktoś, kto
chciałby zagospodarować to mienie.
3 listopada razem z geodetą Grzegorzem Lisieckim oraz kierownik
Sławomirą Hermann byliśmy na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotyczącym zakończenia remontu drogi krajowej nr
5. Podnosiliśmy sprawy związane z brakiem oświetlenia, zjazdów z drogi,
które w obecnej postaci stanowią zagrożenie dla osób chcących włączyć się
do ruchu. Rozmawialiśmy także na temat zastosowanych rozwiązań
komunikacyjnych w Krynicznie, które nie są na tym poziomie, na jakim
powinny być. W tej chwili prowadzone są badania natężenia ruchu, żeby
odpowiednio dostosować sygnalizację świetlną. Prowadzimy także
rozmowy na temat zamiany gruntu pod budynkiem tzw. dróżniczówki,
który ma być rozebrany w związku z budową trasy S5, na grunt położony
przy szkole w Krynicznie, który chcielibyśmy przeznaczyć na utworzenie
boiska sportowego. Za sam budynek spodziewamy się otrzymać
odszkodowanie.
4 listopada w Urzędzie Gminy odbyły się negocjacje z TAURON
Dystrybucja w sprawie oświetlenia drogi krajowej nr 5. Wyraziliśmy wolę,
że to oświetlenie, które nie było własnością energetyki przejmie gmina i
będziemy je eksploatować. Oczekujemy na projekt umowy w tej sprawie.
9 listopada konferencja dotycząca realizacji Regionalnego Programu
operacyjnego, na której omówiono osiągnięcia w zakresie wydatkowania
środków w zakresie oświaty, infrastruktury i ochrony zdrowia.
10 listopada odebraliśmy Stację Uzdatniania Wody w Machnicach.
W uroczystości brał udział Pan Poseł Marek Łapiński, który bardzo nam
pomógł w pozyskaniu środków finansowych na ten cel.
11 listopada spotkaliśmy się w Piotrkowiczkach, żeby uczcić Dzień
Niepodległości. Szczególne podziękowania na ręce Pani Sołtys Barbary
Wilk za przygotowanie poczęstunku oraz dla drużyny Strzelców i pocztów
sztandarowych ze szkół.
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Badanie ewaluacyjne szkoły w Szewcach, które polegało na
przeprowadzeniu spotkań z rodzicami i uczniami, żeby jak najlepiej
określić udział szkoły w życiu publicznym.
14 listopada memoriał w warcabach 100-polowych. Wzięło w nim udział
wielu młodych uczestników. Przyznane nagrody zachęcały do ćwiczeń
fizycznych i turystki.
W tegorocznej edycji programu stypendialnego „zDolny Ślązak” zostały
przyznane stypendia trzem uczennicom z terenu naszej gminy. Stypendium
w kategorii „działalność społeczna” zdobyły Paulina Pańczyk i Dagmara
Jagielska, a stypendium naukowe Maria Migaj.
23 listopada otwarcie ofert na emisję naszych obligacji. Zgłosił się
jeden bank, który chce się tym zająć tj. Nordea Bank.
23 listopada spotkanie z szefostwem firmy „GAZ-SYSTEM”
odpowiedzialnej za dwie inwestycje na terenie naszej gminy tj. budowę
gazociągu z Malina do Szewc oraz budowę przyłącza gazowego dla
FORTUM. Chodzi o połączenie gazociągu przebiegającego przez naszą
gminę z Wrocławiem. To będą poważne inwestycje. Po przebudowie
gazociągu zmniejszy się strefa ochronna obecnie z każdej strony jest po 35
metrów, a będzie 8.
25 listopada w szkole w Wiszni Małej odbyło się uroczyste pasowanie na
przedszkolaka. To duże wydarzenie i dla dzieci, i rodziców a nawet
dziadków.
28 listopada w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przejęcie
obowiązków dot. certyfikacji ISO przez Pana Mariusza Fedzin, który po
rezygnacji Pana Eugeniusza Cudeckiego z pracy w samorządzie objął
obowiązki Sekretarza Gminy. Jest osobą z dużym doświadczeniem
samorządowym, z którego mamy nadzieję korzystać.
29 listopada – podpisanie umowy na sfinalizowanie zakupu do przewozu
osób niepełnosprawnych. W tej chwili korzystamy z usług wynajętych
przewoźników.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit, informując, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy
dokonał analizy oświadczeń majątkowych. Proszę Państwa o złożenie
odpowiedniej korekty zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego wezwała Przewodnicząca Rady Gminy.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że otrzymała pismo
mieszkańca Strzeszowa w sprawie zdarzających się w ostatnim czasie
awarii sieci wodociągowej. Wyjaśnienia w tym zakresie przedłoży Pani
Sławomira Hermann.
Ad.3
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Głos zabrała Pani Karolina Kempiszak, kierownik Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych przedkładając raport o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminie Wisznia Mała. Poinformowała zebranych, że raport
dotyczy okresu od września 2010 roku do sierpnia 2011 r. Jego celem jest
przedstawienie
sytuacji
w
zakresie
funkcjonowania
i obsługi oświaty w Gminie Wisznia Mała. Kierownik SAPO zwróciła uwagę
radnych na zapisy dotyczące liczby uczniów i etatów nauczycielskich zawartych
w tab. 4. W roku szkolnym 2010/2011 511 uczniów rozpoczęło naukę w
szkołach
podstawowych,
którzy
uczyli
się
w 30 oddziałach. Ogółem było zatrudnionych 81 nauczycieli. Natomiast
w gimnazjach 206 uczniów uczyło się w 12 oddziałach i zatrudnionych było 41
nauczycieli na prawie 25 etatach. Te zestawienia pokazują, że kierunek
reorganizacji, który podjęliśmy był kierunkiem właściwym. Ta zmiana nie
zmieniła drastycznie warunków nauczania w szkole w Szewcach, dzieci na tym
nie ucierpiały, a udało się wiele zaoszczędzić.
Omówiono także problem dowozu uczniów do szkół. Gmina posiada dwa
autobusy szkolne, przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych.
Autobus Jelcz dowoził dzieci do obwodu Zespołu Szkół w Krynicznie
ze wsi Ligota Piękna, Malin, Krzyżanowice, Szymanów i Psary. Codziennie
dowoził 210 uczniów.
Drugi z autobusów przewoził codziennie 123 uczniów do Zespołu Szkół
w Szewcach i 67 do szkoły podstawowej w Wiszni Malej. Busami
przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych dowożono dzieci do
ośrodków szkolno-wychowawczych poza teren gminy, gdzie realizują
obowiązek szkolny. Korzystało z tego 15 dzieci.
Szczególną uwagę zwróciła kierownik Karolina Kempiszak na realizowanie
obowiązku szkolnego poza naszą gmina. W przypadku uczniów szkół
podstawowych to 28% z nich realizuje ten obowiązek poza gminą, a
w gimnazjach sięga to już 48%.
W kolejnym etapie prezentacji zostały omówione wyniki egzaminów
sprawdzających. Szczególną uwagę zwraca wynik sprawdzianu szóstoklasisty w
Szkole Podstawowej w Psarach. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich
szkół w naszej gminie i jednocześnie najwyższy możliwy w skali staninowej. Ta
jedna szkoła bardzo mocno wpłynęła na wysokie miejsce naszej gminy na tle
innych.
W gimnazjach publicznych wyniki egzaminu po trzeciej klasie wypadły poniżej
średniej dla województwa dolnośląskiego.
Jeżeli chodzi o stopnie awansu zawodowego nauczycieli to najliczniej
reprezentowana jest grupa nauczycieli mianowanych, która stanowi prawie
połowę nauczycieli zatrudnionych w gminie. Licznie reprezentowana jest także
grupa nauczycieli dyplomowanych. Najmniej liczną grupę stanowią nauczyciele
stażyści- zaledwie 5%.
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Pani kierownik Karolina Kempiszak powiedziała, że po analizie danych
zawartych w Raporcie zwraca uwagę rosnące zapotrzebowanie na zwiększenie
liczby
miejsc
dla
dzieci
w
Przedszkolu
Publicznym
w Strzeszowie, które wychodzi naprzeciw potrzeb mieszkańców i może być
czynne do 12 godzin dziennie. Takiej możliwości nie mają natomiast punkty
przedszkolne, które mogą być czynne tylko 5 godzin dziennie. Do
przeprowadzenia takiej zmiany jest potrzebna inna baza lokalowa i można ją
uzyskać po gruntownym remoncie budynku po szkole podstawowej
w Strzeszowie.
Analizując sytuację finansową należy również zauważyć, iż w roku szkolnym
2010/2011 ogółem odnotowano 959 dni chorobowych nauczycieli będących
tylko kosztem pracodawcy. W tym czasie w związku z zastępstwami
nauczyciele w placówkach oświatowych Gminy Wisznia wypracowali 1179
godzin zastępstw. Razem koszty niezdolności do pracy nauczycieli, będące po
stronie pracodawcy to kwota 85 659,81 zł.
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak, który powiedział, że
warto ten raport omówić na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty
i dyrektorów naszych placówek oświatowych.
Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała jest
załącznikiem nr 19 do niniejszego Protokołu.
Ad.4
Prowadząca obrady poprosiła o zabranie głosu Sławomirę Hermann,
kierownika referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, która
poinformowała, że w związku ze zbliżającym się końcem roku istnieje potrzeba
uporządkowania spraw finansowych. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje
się w związku z podpisaniem aneksów do umów na realizację zadań z udziałem
środków unijnych. Zmiany w budżecie wynikają z rozliczeń zadań
inwestycyjnych w 2011 roku oraz z przeniesienia niektórych zadań do realizacji
w 2012 roku i w latach następnych. Zmniejszenia planu wydatków dokonano
w inwestycjach rocznych na zadaniu Wykonanie instalacji do ujmowania gazu
na składowisku w Mienicach oraz w WPF, dotyczy to budowy chodnika
w Szewcach w ciągu drogi wojewódzkiej 342, która przechodzi na rok następny.
W dziale Modernizacja obiektów oświatowych i przebudowy SP Strzeszów
na przedszkole. Tu nastąpiło opóźnienie, gdyż Sanepid domagał się
zaprojektowania w budynku przedszkola windy. Nie zgodziliśmy się na to
i zaproponowaliśmy inne rozwiązanie tj. zapewnienie pełnej obsługi osób
niepełnosprawnych na parterze. Po negocjacjach Sanepid przyjął takie
rozwiązanie, ale niestety spowodowało to przesuniecie w czasie i w
konsekwencji przeniesienie tego zadania na rok przyszły. Modernizujemy
również oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie. Nałożono na nas karę, której
będziemy mogli uniknąć inwestując i modernizując naszą oczyszczalnię. To
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zadanie nam nie zniknie i będziemy starali się jeszcze o środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Jeżeli chodzi o Stację Uzdatniania Wody w Machnicach to mamy już
pozwolenie na jej użytkowanie i złożyliśmy wniosek do RPO o zwrot środków.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że spodziewana jest kontrola
realizacji budowy ośrodka zdrowia. Spełniliśmy wszystkie zakładane wskaźniki,
ale zdarza się tak, że kontrolerzy mają swoje zdanie i chcą zwrotu dotacji.
W procedurze unijnej są wszystkie stopnie spełnienia realizacji inwestycji,
procedura przetargowa jest przesyłana do RPO do akceptacji. Niejednokrotnie
w trakcie realizacji inwestycji może być konieczność wykonania robót
dodatkowych. Po zrealizowaniu całości przychodzi audyt. Często są to kontrole
realizowane przez Urząd Kontroli Skarbowej.
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” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIV/112/11 i jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XIV/113/11 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
W przerwie salę obrad opuścili radni Dorota Konieczna, Bronisław
Skawiński oraz Adam Biszczanik. Od tej chwili w sesji uczestniczyło 12
członków Rady Gminy.
Ad.6
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Sławomirze Hermann,
kierownikowi GKiIT, która poinformowała, że Rejonowy Związek Spółek
Wodnych złożył wypowiedzenie eksploatacji sieci do dnia 30 czerwca 2012
roku. Spodziewaliśmy się tego i będziemy tworzyć zakład komunalny.
Analizowaliśmy koszty oraz to, co czeka nas jako gminę. W tej chwili
największym problemem jest sieć wodociągowa od SUW do końca Strzeszowa.
Jest to odcinek wybudowany z żeliwa w połowie lat siedemdziesiątych. Niestety
jest bardzo awaryjny i wymaga wymiany. W 2010 roku zdarzyło się 35 awarii,
z czego 25 dotyczyło tego właśnie odcinka.
Pani Przewodnicząca wspomniała, że mieszkaniec Strzeszowa wystąpił z
pismem dotyczącym ostatnich awarii. Mamy świadomość ich uciążliwości dla
mieszkańców. Zwłaszcza, że są to na tym odcinku awarie długotrwałe, bo
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wymagają wymiany nie tylko muf, ale i poszczególnych odcinków wodociągu.
Staramy się systematycznie realizować inwestycje, które będą przeciwdziałać
przerwom w dostawie wody. W tym celu oddaliśmy niedawno do użytkowania
stację uzdatniania wody z dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi. Na tym
obiekcie znajduje się wiele urządzeń energochłonnych i będziemy ponosić
zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej. Sporządziliśmy także koncepcje
rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej w północnej części gminy,
uwzględniającą również przebudowę awaryjnego w ostatnim czasie odcinka
sieci na terenie wsi Strzeszów. Należy także wykonać dodatkowe zasuwy, żeby
można było planowo wyłączyć wodę. Na pewno będzie potrzebne przełożenie
wodociągu i wykonanie pierścienia przed ulicą Osiedlową w Strzeszowie, tak
żeby w czasie awarii nie odcinać dostawy wody do Szewc i Ozorowic. Ta cena
wody, którą proponujemy ma nam zabezpieczyć działalność spółki. Na początku
działalności przez pierwsze dwa, trzy miesiące trzeba będzie ich dofinansować.
Stawka za ścieki obejmuje wzrost kosztów, są to też koszty działalności pięciu
przepompowni, opłat środowiskowych za osady. Osad nie wszyscy rolnicy chcą
przyjmować, gdyż można go wykorzystać tylko pod niektóre uprawy. Na nasze
wysypisko też nie można go przyjąć. Dotychczas osad był wywożony na
składowisko trzebnickie. Tu też ponosimy koszty transportu i opłat
środowiskowych.
Mamy więcej mieszkańców, ale nie spodziewamy się radykalnego
wzrostu poboru wody. Oczywiście w okresie letnim wody zużywa się więcej,
ale teraz ludzie bardziej oszczędzają, wiec przypuszczamy, że pobór będzie na
poziomie tego roku lub tylko trochę wyższy. Proponujemy stawki na poziomie
3,29 zł netto za 1 m³, a ścieków 6,76 zł/1m³. Dopłatę do ścieków proponujemy
utrzymać na obecnym poziomie tj. 1,30 zł
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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/XIV/114/11 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych
odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
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/XIV/115/11 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
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Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu
Wójta Jakuba Bronowickiego, który poinformował, że Minister Finansów
ogłosił stawkę ceny skupu żyta na poziomie 74 zł za 1q. Uprawnienie Rady
Gminy sprowadza się w tym wypadku do obniżenia tej stawki. W tym roku
prosimy o obniżkę do 60 zł. W okolicznych gminach uchwalono podobne
stawki. Otrzymaliśmy też pozytywną opinię Dolnośląskiej Izby Rolniczej w tym
zakresie.
Następnie głos zabrał radny Wojciech Wawro, który powiedział, że
przyjęcie stawki na poziomie 60 zł będzie dużym ciosem dla rolników w naszej
gminie, zwłaszcza przy obecnych cenach paliwa.
Radny Tadeusz Wyrwas stwierdził, że jest to w stosunku do ubiegłego
roku prawie 60-cio% podwyżka i jest zbyt wysoka w porównaniu do dochodów
uzyskiwanych przez rolników.
Wójt Jakub Bronowicki przypomniał, że rolnicy na przyszły rok mają
zagwarantowane dopłaty tysiąca złotych do 1 ha. Poza tym zboża w tym roku
były dużo droższe niż w ubiegłym. Należy też zauważyć, że połowa gruntów
rolnych jest własnością osób spoza gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu Tadeuszowi
Wyrwasowi, który zgłosił wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 50 zł
za 1q.
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak, który zaapelował do
radnych o spojrzenie na ten problem z drugiej strony tzn. gmina z tych pieniędzy
gromadzi środki na realizację inwestycji. Rolnik ma ulgi związane z podatkiem
od nieruchomości. Uważam, że jeżeli Minister Finansów ustala tę cenę
na poziomie 74 zł, a my proponujemy o 20% mniej to jest to duża obniżka i już
niżej nie powinniśmy schodzić – powiedział Zdzisław Zdobylak
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto z radnych jest za stawką
zaproponowaną przez radnego Tadeusza Wyrwasa tj. 50 zł za 1q żyta – dwie
osoby głosowały za tą stawką. Następnie poddała pod głosowanie stawkę 60 zł
za 1q żyta – za tą stawką głosowało 10 (dziesięciu) radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania
podatku rolnego za 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 2
(dwa). Uchwała została przyjęta większością głosów, nadano jej nr
VI/XIV/116/11 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu
Wójta Gminy, który poinformował, że stawki od środków transportu mamy na
tym samym poziomie i one się sprawdzają. Te zmiany, które wprowadzamy
wynikają ze zmian wprowadzonych przez Ministra Finansów.
Pytań nie zgłoszono.
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2012.
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/XIV/117/11 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Wójt Gminy
poinformował, że ponieważ Minister Finansów ujednolicił te wzory stosujemy
się do jego zaleceń i przedkładamy je do zatwierdzenia Radzie Gminy.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji
i deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości.
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/XIV/118/11 i jest
załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Jakubowi
Bronowickiemu, który poinformował, że w szkołach naszej gminy funkcjonuje
wydzielony rachunek dochodów. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy podjęła na
początku tego roku, ale z uwagi na zachodzące zmiany organizacyjne tj.
rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszowie i utworzenie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szewcach jest potrzeba uporządkowania
tej uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany do Uchwały Rady Gminy
Wisznia Mała Nr VI/V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla
jednostek budżetowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/XIV/119/11 i jest załącznikiem nr 9
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
odpowiedzi na skargę dotyczącą uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Szewce.
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Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos projektantce planu
arch. Joannie Mierzejewskiej. Autorka planu przypomniała, że podczas ostatniej
sesji zostały podjęte uchwały w sprawie odrzucenia wezwań Pana Łukasza
Grelewicza do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach dotyczących
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
w Ozorowicach i Szewcach oraz w Studium. W odpowiedzi na te uchwały
zostały złożone skargi. Są to praktycznie jednobrzmiące skargi. Od momentu
podjęcia tych uchwał stan prawny się nie zmienił, ale zmieniła się interpretacja
prawa. Uchwały, które były uchwalane w 2009 roku tj. Studium oraz w 2010
roku miejscowe plany, nie były kwestionowane przez organ nadzoru. Projekt
planu był konsultowany z radnymi na spotkaniu roboczym, a na sesji była
uchwalana lista uwag. W tym roku jest nowa interpretacja prawa według której
należałoby oddzielnie głosować każdą uwagę.
Skarżący ma interes prawny w unieważnieniu tych uchwał, bo nie
podobają mu się zapisy dotyczące jego działek. Pan Grelewicz posiada
w Ozorowicach grunt położony naprzeciwko cmentarza i nie ma możliwości
jego podziału. Może tam wybudować zagrodę, ale nie osiedle mieszkaniowe.
W Szewcach z kolei jego grunt jest położony na obszarze zagrożonym zalaniem
wodami powodziowymi. Mimo to, wyraziliśmy zgodę na przeznaczenie tego
terenu pod usługi, bo przy powodzi jest to mniej uciążliwe niż mieszkaniówka.
Uważamy, że Rada Gminy zachowała prawidłową i powszechnie
stosowaną procedurę przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i Studium i proponujemy wnioskować o oddalenie skargi.
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady
Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Szewce – MPZP OBRĘB SZEWCE.
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/XIV/120/11 i jest
załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady
Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Ozorowice – MPZP OBRĘB OZOROWICE.
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/XIV/121/11 i jest
załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady
Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
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/XIV/122/11 i jest
załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Kolejny punkt programu dotyczył projektu uchwały w sprawie
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2012.
Głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych, że ten projekt będzie
obowiązywał gminę w roku przyszłym. Zapisy w nim zawarte są ogólne i myślę,
że pozwolą nam one lepiej się w tych działaniach zrealizować i wspomagać je.
Przeznaczyliśmy 100 tyś. zł na działalność zespołów piłkarskich, ale mam
nadzieję, że jeszcze inne propozycje da się tu zrealizować.
Radny Tadeusz Czyż zaproponował wykreślenie z §3, pkt 2 ust. 2
„poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców” ze
względu na to, że zapis ten powtarza się w punkcie 4 i nie ma potrzeby
dublowania go.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
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/XIV/123/11 i jest
załącznikiem nr 13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.16
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Wójtowi
Gminy, który przypomniał, że nie tak dawno przyjmowaliśmy plany odnowy
miejscowości. Zarówno one jak i strategie sołeckie rozwoju wsi dają nam
możliwość występowania po środki zewnętrzne. Te strategie, które mamy przed
sobą są owocem pracy wszystkich liderów z poszczególnych miejscowości tj.
Józefy Bebłocińskiej z Krzyżanowic, Małgorzaty Szymańskiej z Rogoża,
Grażyny Pabian z Szewc oraz Piotra Szymczaka z Mienic. Pozwolą one na
startowanie o środki pomocowe z zewnątrz, w połączeniu z funduszem sołeckim
mogą już stanowić pokaźną kwotę do wykorzystania.
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Krzyżanowice.
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/XIV/124/11 i jest
załącznikiem nr 14 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Rogoż.
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/XIV/125/11 i jest
załącznikiem nr 15 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Szewce.
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/XIV/126/11 i jest
załącznikiem nr 16 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Mienice.
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/XIV/127/11 i jest
załącznikiem nr 17 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.20
Kolejny punkt porządku obrad stanowiła uchwała w sprawie ustalenia
nazwy ulicy we wsi Szymanów. Wójt Gminy poinformował, że jest to droga
prywatna i jej współwłaściciele występują z wnioskiem o nadanie nazwy
„Skrzydlata”. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów.
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/XIV/128/11 i jest
załącznikiem nr 18 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.21
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Protokół z poprzedniej sesji Nr VI/XIII/11 z dnia 26 października 2011
roku został przyjęty bez uwag.
Ad.22
Głos zabrał sołtys wsi Ozorowice, który zwrócił uwagę, że już zgłaszał
awarię oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej w Ozorowicach, ale
bezskutecznie. Coraz szybciej robi się ciemno i to jest utrudnienie dla
mieszkańców.
W odpowiedzi głos zabrała kierownik Sławomira Hermann informując, że
na obecną chwilę trwają negocjacje z zakładem energetycznym w sprawie ceny.
Skończył się okres obowiązywania umowy z Zakładem Energetycznym.
Dotychczas płaciliśmy 9 złotych od punktu świetlnego. Oni proponują obecnie
13 zł, ale nie otrzymaliśmy informacji, dlaczego tak dużo i co wchodzi w tę
cenę. My robimy inwestycje na drogach a potem musimy to oddać im za darmo.
Chcielibyśmy, żeby te inwestycje odjęli od tej stawki, którą nam narzucają.
Próbujemy wynegocjować 10 zł od punktu. Poza tym negocjujemy także to,
żeby zmodernizowali nam to oświetlenie i wymienili wysłużone lampy
rtęciowe.
Ad.23
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła sesję słowami „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”
o godzinie 13.15.
Podpisała:
Protokołowała:
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