Protokół Nr VI/XV/11
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 grudnia 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 był radny Krzysztof Baraniuk.
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 infrastruktury
technicznej i gospodarki komunalnej Sławomira Hermann, sekretarz gminy
Mariusz Fedzin oraz sołtysi wg. listy obecności. Na sali obecna była również
Pani pełnomocnik wójta ds. uzależnień Joanna Boćko-Sornat.
Ad.1
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na wniosek
Wójta Gminy proponuje się wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 13
projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ligota Piękna.
W związku z tym planowany porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2011-2020.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2011.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2012-2020.
6. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2012.
7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
8. Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wisznia Mała.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/XLIII/240/10 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określania
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/XIV/118/11 z dnia 30
listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji
i deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości.
12. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Piotrkowiczki.
13. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ligota Piękna.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
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16. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest za przyjęciem
takiego porządku obrad?
„za”-14 (czternaście), „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował
o działaniach, jakie podejmował w okresie międzysesyjnym:

1 grudnia w siedzibie Fundacji Rozwoju Edukacji Przedszkolnej
gościliśmy razem z Panią Skarbnik w związku ze sprawą dalszego
funkcjonowania punktu przedszkolnego w Piotrkowiczkach. Punkt ten
działa od lipca 2010r. pod nazwą „Małe przedszkole jest fajne”.
Dotychczas to Fundacja finansowała działalność przedszkola. Od
nowego
roku
kontynuatorem
działalności
Fundacji
będzie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piotrkowiczki.

2 grudnia w Miłocinie odbyło się podsumowanie XVIII
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Kilku
koncertów, które odbyły się w ramach tego festiwalu mogliśmy
wysłuchać w Kościołach w naszej Gminie. W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy współorganizatorzy. W tym roku wiodącym organizatorem
było Starostwo Powiatowe.

3 grudnia w Krynicznie odbyły się podwrocławskie mistrzostwa
w „szachach szybkich”. Gra polega na rozegraniu całej partii w 15
minut. Ta impreza weszła już na stałe do kalendarza rozgrywek
szachowych i cieszy się dużą popularnością.

5 grudnia spotkanie wójtów i burmistrzów naszego Powiatu na
temat nowych uregulowań dotyczących gospodarki odpadami,

7 i 8 grudnia rozpoczął się cykl szkoleń dla pracowników Urzędu
Gminy

9 grudnia pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy
przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Psarach szkolenie dla
pierwszoklasistów dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze.
Dzieci otrzymały książeczkę wydaną specjalnie w celu zobrazowania
bezpiecznych zachowań w ruchu ulicznym. Taki cykl szkoleń będzie
miał miejsce we wszystkich szkołach w naszej gminie oraz w całym
Powiecie.

12 grudnia spotkanie dotyczące realizacji Programu „Odra
2016”. Niestety jego realizacja nie przebiega tak, jak byśmy sobie tego
życzyli. Realizacją budowy wałów przeciwpowodziowych miała zająć
się jedna firma od początku do końca tj. od wykonania projektu po
jego realizację. Niestety przedstawiciele Banku Światowego zalecili
przeprowadzenie wyłonienia wykonawcy projektu w procedurze
przetargowej, a to spowoduje oczywiście przesunięcie w czasie
realizację całego zamierzenia tj. do końca 2017 roku.

13 grudnia odbiór nowo wyremontowanej, powiatowej drogi
Krzyżanowice -Cienin

16 grudnia spotkanie wigilijne z dziećmi i pracownikami „Klubu
Przedszkolaka” w Strzeszowie
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20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie aneksu do
Umowy dot. finansowania działalności Lokalnej Grupy Działania.

21 grudnia spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Piotrkowiczki

22 grudnia uroczystość w szkole podstawowej w Wiszni Małej
związana z prezentacją stołów wigilijnych.

27 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu
wyłonienia kierownika Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej. Kierownikiem
została wybrana Pani Grażyna Kołpak, która już ma doświadczenie na
stanowisku kierowniczym, gdyż prowadziła ZOZ w Łozinie. Jest to
osoba z wykształceniem pielęgniarskim i menedżerskim. Mamy
nadzieję, że nasz Ośrodek dzięki Pani Kierownik zyska nowy
wizerunek. Chciałbym, z tego miejsca wyrazić podziękowanie dla
doktora Macieja Ludwiczaka, który przez 11 lat pracował w Ośrodku
Zdrowia w Wiszni Małej, z czego prawie 6,5 roku na stanowisku
kierownika. Była to trudna i odpowiedzialna praca wymagająca
ogromnego zaangażowania, za którą bardzo dziękujemy.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że do Rady
Gminy wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące
pozytywnych opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wisznia Mała oraz o
przedłożonym przez Wójta Gminy Wisznia Mała projekcie uchwały
budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.
W dniu 22 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady
Gminy, podczas którego pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na
przyszły rok i wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020.
Ad.3
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann i powiedziała, że dzisiejsze
uchwały budżetowe dotyczące 2011 roku są uchwałami porządkującymi to,
co działo się w budżecie w ostatnim okresie. Odczuwalny jest zastój w
gospodarce nieruchomościami i w związku z tym zmniejszamy plan
dochodów majątkowych o kwotę 232 tyś. zł. Zamykając budżet
zabezpieczyliśmy środki, które były przeznaczone na wydatki w tym roku, ale
jeżeli chodzi o budowę peronu w Pierwoszowie oraz chodnika w Szewcach to
całą kwotę przenosimy na rok 2012 i żadne z tych zadań nie ucierpi na tym
finansowo. Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
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/XV/129/11 i jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
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.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XV/130/11 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki przypominając, że uchwała
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 jest
elementem budżetu gminy na rok przyszły.
Tak jak poinformowała Przewodnicząca Rady Gminy otrzymaliśmy
pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przedłożonego
projektu budżetu. Odbyło się także wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
na ten temat.
W WPF są zapisane inwestycje, które będą realizowane na przestrzeni
kilku lat. Najważniejszymi przewidzianymi do realizacji na 2012 rok są
rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wiszni Małej i Wysokim
Kościele oraz wodociągu w Wiszni Małej. Mamy na ten cel zabezpieczone
środki, ale liczymy także na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Wystąpiliśmy o przyznanie pomocy finansowej na realizację tej inwestycji w
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Kolejnym ważnym zadaniem jest przebudowa byłej szkoły podstawowej
w Strzeszowie na przedszkole. Mamy nadzieje, że już od 1 września będziemy
mogli świadczyć usługi dla najmłodszych mieszkańców w nowym budynku.
Planujemy pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i wspólną budowę przy wykorzystaniu tych środków:
peronu w Pierwoszowie oraz chodnika w Szewcach.
Chcemy także rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Mienicach.
Inwestycja ta otrzymała już dofinansowanie z PROW.
Ważnym działaniem będzie także modernizacja oczyszczalni ścieków
oraz rozwój sieci wodociągowej. Jak wiadomo najstarsza sieć wodociągowa
jest na odcinku Strzeszów – Ozorowice - Szewce i ciągle są potrzeby
inwestowania w ten wodociąg. Niezbędna jest wymiana sieci magistralnych,
które ulegają częstym awariom oraz łączenie odcinków sieci, aby uzyskać
korzystniejsze parametry ciśnienia. Na 2012 rok planujemy także
przeprowadzenie modernizacji SUW w Psarach.
Na przyszły rok wspólnie ze starostwem staraliśmy się o
dofinansowanie następnej „schetynówki”. Wniosek został pozytywnie
oceniony, ale znaleźliśmy się na dalekim miejscu. Zazwyczaj powiaty
otrzymują dofinansowanie tylko na jedno zadanie, a nasz powiat wystąpił z
kilkoma wnioskami i niestety nasze zadnie nie zostało zakwalifikowane.
Przewidujemy także inwestycje z zakresu rozbudowy oświetlenia,
dosyć spore środki na sport, utrzymanie obiektów sportowych oraz
prowadzenie zajęć wspólnie z OKSiR.
Największą pozycję budżetową jak zwykle stanowi oświata, ale w 2012
roku kładziemy nacisk na rozwój przedszkoli. W planach mamy przebudowę
szkoły podstawowej w Strzeszowie na przedszkole. To zadanie obejmie
wykonanie żelbetowych klatek schodowych, pomieszczeń kuchennych i toalet
dla małych dzieci. Rozwijają się tzw. inne formy wychowania przedszkolnego.
Działa nowy punkt w Piotrkowiczkach oraz w Szewcach, Wiszni Małej,
Strzeszowie. Gmina dopłaca także do naszych mieszkańców, którzy
uczęszczają do przedszkoli w Trzebnicy bądź we Wrocławiu.
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Następnie głos zabrała kierownik referatu gospodarki komunalnej
i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann. Poinformowała zebranych,
że 2012 roku planuje się bieżące remontowanie dróg gminnych, które
wcześniej były utwardzone emulsją asfaltową.
Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że mieliśmy suche lato i w
związku z tym było mniej problemów na drogach. Utwardziliśmy następne 10
km ulic i zaoszczędziliśmy pieniądze na tłuczeń. Teraz jest potrzeba
rozbudowy oświetlenia, zarówno nowych osiedli, jak i tych ulic, których
mieszkańcy od wielu lat oczekują na oświetlenie. Niestety tu nie możemy
liczyć na żadne dofinansowanie z zewnątrz.
Czekamy na informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o trasie S-5, bo będziemy wykwaterowywać trzy rodziny
z budynku dróżniczówki w Wysokim Kościele do lokali zastępczych, które
wcześniej musimy wyremontować.
Priorytetowo traktujemy te inwestycje, na które otrzymujemy dotacje
albo te, które wiążą się ze zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców
(wodociągi).
Dużo dzieje się w wiejskich świetlicach i ich stan jest zadowalający.
Jednak w Krynicznie trzeba będzie wymienić pokrycie dachowe, a w świetlicy
w Szymanowie wyremontować pomieszczenia kuchenne.
Mamy nowy ośrodek zdrowia, który jest znakomicie wyposażony
w urządzenia do diagnostyki. Teraz tylko od ludzi zależy czy będą one
należycie eksploatowane z korzyścią dla mieszkańców – powiedziała
kierownik Sławomira Hermann.
Wójt Jakub Bronowicki poinformował, że Wojewoda postuluje
zwiększenie zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ale w tej
chwili warunki lokalowe są takie, że nie ma miejsca dla nowego pracownika.
Planujemy remont starego budynku ośrodka zdrowia i jego przystosowanie
na potrzeby biur. Pozwoliłoby to na umieszczenie w nim GOPS-u oraz
uruchomienie gabinetów rehabilitacyjnych.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały. Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2012-2020.
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/XV/131/11 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok
2012.
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/XV/132/11 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Prowadząca obrady oddała głos Pani Pełnomocnik Wójta ds.
Uzależnień Joannie Boćko-Sornat, która zaprezentowała podstawowe
założenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na przyszły rok.
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Stwierdziła, że zadania przewidziane do realizacji nie ulegają dużym
zmianom i będzie to raczej kontynuacja tego, co działo się w roku bieżącym.
Jest
coraz
większa
ilość
osób,
które
korzystają
z działalności Punktu Konsultacyjnego. Udzielamy tam pomocy
uzależnionym i ich rodzinom, udostępniamy materiały informacyjne
i edukacyjne. Jest dyżur przy telefonie zaufania oraz dyżury psychoterapeuty
i psychologa. Współpracujemy z Ośrodkami Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy
i Wrocławiu leczącymi uzależnienia. Choroba alkoholowa jest bardzo
podstępna, a leczenie to długotrwały proces, który przechodzą uzależnieni
i ich rodziny. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych działa już od 3
lat. W grupach tych jest duża rotacja, ale to jest plus, gdyż ludzie otrzymują
pomoc, wzmacniają się i mogą silniejsi dalej iść przez życie. Realizujemy
także szkolenia dla nauczycieli i instruktorów na programy długofalowe np.
bardzo interesujący „Spójrz inaczej”, szkolimy członków Gminnej Komisji
RPA,
pracowników
pomocy
społecznej,
sprzedawców
i właścicieli punktów handlujących alkoholem. Wiele programów
profilaktycznych realizujemy w szkołach oraz w świetlicach środowiskowych.
Szczególnie prężnie świetlice te działają w Ozorowicach, Mienicach
i Strzeszowie. W innych miejscowościach dzieci są zainteresowane raczej
krótkofalowymi
akcjami.
Pani
Pełnomocnik
poinformowała
także
o współpracy ze Stowarzyszeniami „Interwencja” i Stowarzyszeniem Promocji
Zdrowia. Gminna Komisja RPA opinuje wnioski oraz wydaje postanowienia
w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Współpracujemy z Policją podczas
akcji „Trzeźwi kierowcy” na drogach naszej gminy oraz podejmujemy akcje
kontrolne wobec przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy.
Radny Zdzisław Zdobylak zapytał, czy dostępne są dane dotyczące %
dzieci z rodzin, w których istnieje problem alkoholowych, które także
wstępują na tę drogę. Byłby to miarodajny efekt realizacji programu
i skuteczności wykorzystania środków, jaki na ten cel są przeznaczane.
W jaki sposób informacje i umiejętności, które zdobywają uczestnicząc
w tych programach są później przez nie wykorzystywane?
Pani Joanna Boćko-Sornat odpowiedziała, że nie prowadzimy takich
długofalowych badań.
Radna Grażyna Jarema zapytała, czy są potwierdzenia udziału dzieci
w zajęciach świetlicowych?
Tak, w zajęciach świetlic środowiskowych bierze udział 90 dzieci –
odpowiedziała J. Boćko-Sornat.
Czy moglibyśmy dowiedzieć się jakiego % rodzin w naszej gminie
dotyczy problem alkoholowy? – zapytała radna Grażyna Jarema
Pani Pełnomocnik poinformowała, że dane statystyczne, którymi
dysponuje zostaną ujęte w Sprawozdaniu za 2011 rok. Jeżeli chodzi o poziom
wiedzy dzieci dotyczący problemu uzależnień to możemy go zmierzyć,
możemy obserwować, czy wykorzystują posiadaną wiedzę w życiu czy też nie,
ale badań długofalowych w tym zakresie nie prowadzimy.
Więcej pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w 2012 roku.
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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/XV/133/11 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Wójt Jakub Bronowicki poinformował, że kolejna uchwała dotyczy
zwolnienia Wójta Gminy z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Szymanów pewna część działki została za zgodą Zakładu
Energetycznego wskazana jako trafostacja. Stosowny grunt został z działki
wydzielony i będziemy mogli sprzedać go Zakładowi Energetycznemu. Jest to
oferta skierowana tylko do jednego nabywcy z przeznaczeniem pod
kontenerową stację transformatorową.
Czy są pytania do tego projektu – zapytała Przewodnicząca rady
Gminy? Pytań brak.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu.
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/XV/134/11 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Wójt Jakub Bronowicki oznajmił, że kolejna uchwała dotyczy
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wisznia Mała. Jedna z tych nieruchomości przeznaczona jest pod działalność
usługową, dwie pozostałe należą do naszych wieloletnich dzierżawców
i najemców, którzy w tym wypadku mają prawo pierwokupu.
Radni nie mieli pytań do tego projektu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność 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/XV/135/11 i jest
załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny punkt programu dotyczył zmian w uchwale w sprawie zasad
nabywania, zbywania i wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała ta jest uchwałą
obowiązującą, a dzisiaj uzupełniamy ją tylko o zapis dotyczący terenów
rekreacyjno-sportowych, a drugi punkt dotyczy ustalenia stawki czynszu
najmu za lokal użytkowy przeznaczony dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Piotrkowiczki, które będzie prowadziło w nim działalność oświatową
(przedszkole). Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/XLIII/240/10 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określania
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/XV/136/11 i jest załącznikiem nr
9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Ponownie wracamy do uchwały dotyczącej określenia wzoru formularzy
informacji i deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości. Zmiana
ta następuje ze względu na zmianę terminu składania deklaracji na podatek
od nieruchomości dla osób prawnych z 15 stycznia na 31 stycznia
i wprowadzamy wzór formularza dotyczącego danych o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości oraz danych o nieruchomości –
wyjaśnił Wójt Gminy. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/XIV/118/11 z dnia
30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i
deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 14 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XV/137/11 i jest
załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Wójt Gminy wyjaśnił, że kolejne dwie uchwały dotyczą ustalenia
nazw ulic tj. ulicy Miodowej w Piotrkowiczkach, która jest własnością
prywatną i właściciel wystąpił o nadanie takiej nazwy oraz w Ligocie Pięknej
na odcinku, na którym stykają się granice trzech obwodów. Jest to droga
powiatowa cały czas funkcjonująca jako ulica Strzeszowska. Jeden z jej
fragmentów nie był objęty nazwą i na wniosek Urzędu Statystycznego
porządkujemy tę sprawę.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi
Piotrkowiczki.
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/XV/138/11 i jest
załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ligota
Piękna.
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/XV/139/11 i jest
załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.14
Radny Tadeusz Wyrwas zgłosił poprawkę do Protokołu z sesji z dnia 30
listopada 2011 r. nr VI/XIV/11 dotyczącą ilości osób biorących udział
w głosowaniach. W głosowaniu uchwały dotyczącej przyjęcia ceny skupu żyta
do naliczania podatku rolnego za 2012 rok brało udział 12 radnych, gdyż
salę obrad opuścili oprócz radnej Doroty Koniecznej, także radni Adam
Biszczanik i Bronisław Stawiński.
Ad.15
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Głos zabrał sołtys wsi Ozorowice Feliks Kondracki, który zwrócił uwagę
na zły stan drogi powiatowej począwszy do mostku. Brak oświetlenia
drogowego także bardzo utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie, zwłaszcza w
okresie zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok.
W odpowiedzi Wójt Gminy obiecał, że będzie rozmawiał na ten temat
ze Starostą, ale prosi też, aby Sołectwo zwróciło się na piśmie bezpośrednio
do Zarządu Dróg Powiatowych, żeby i oni byli świadomi, że to nie są tylko
naciski wójta, ale realne potrzeby mieszkańców Ozorowic w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o Gminę to mamy przygotowane projekty doświetlenia ciągów
komunikacyjnych w kilku miejscowościach, w tym także planujemy
doświetlenie wjazdu do Ozorowic.
Ad.16
Wójt Jakub Bronowicki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit złożyli obecnym na sesji oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
życzenia noworoczne.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad
został wyczerpany. Po czym o godzinie 12.15 zakończyła sesję słowami
”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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