Protokół Nr VI/XVIII/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 23 maja 2012 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).
Nieobecna była Pani Grażyna Jarema.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 11.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, sekretarz gminy
Mariusz Fedzin, skarbnik gminy Maria Januszek, kierownik referatu gospodarki komunalnej
i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann oraz sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Głos zabrała Małgorzata Ottenbreit witając wszystkich przybyłych na sesję
i przedstawiając porządek obrad przewidziany do realizacji na dzisiejszym posiedzeniu:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3.
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała 2012 - 2020.
4.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
5.
Uchwała w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust.7 oraz
art.42a ust. 1 Karta Nauczyciela.
6.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała.
7.
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiszni Małej.
8.
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Wisznia Mała
na lata 2012-2015.
9.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kryniczno
i Malin o nazwie MPZP GAZOCIĄG.
12. Uchwała w sprawie załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Wisznia Mała.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest za przyjęciem takiego
porządku obrad?
„za”-14 (czternaście), „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
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Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit oddała głos dr Jackowi Wiszniowskiemu
reprezentującemu Zakład Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej, który poinformował, że w ramach współpracy podjętej przez Wydział
Architektury PW i Gminę Wisznia Mała, w ciągu ostatnich miesięcy, studenci opracowywali
niektóre, wymagające poprawy, obszary na terenie Gminy Wisznia Mała. Dotychczas tymi
opracowaniami objęto 5 miejscowości, ale w przyszłości chcielibyśmy to rozszerzyć na całą
Gminę.
Dr Jacek Wiszniowski powiedział, że sposób planowania przestrzennego i wszelkie
decyzje w tym zakresie wpływają znacząco na rozwój miejscowości. Tym samym decyzje
nieprzemyślane mogą na długie dekady zniszczyć walory przyrodnicze. Bliskość Wrocławia
to dodatkowy potencjał, jakim dysponuje gmina, ale jest to też zagrożenie dla wartości
przyrodniczych i krajobrazowych, gdyż niejednokrotnie zdarza się tak, że deweloperzy
kierują się tylko i wyłącznie kategoriami zysku. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi
i opinie, a Państwo macie możliwość na nowo odkrywać piękno miejsc, w których mieszkacie.
Następnie głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który podziękował
dr Wiszniowskiemu za podjęcie tej inicjatywy i wyraził nadzieję, że pomysły młodych ludzi
będą bodźcem i natchnieniem przy wyborze zadań, które mieszkańcy zechcą realizować
w swoich miejscowościach w ramach środków Funduszu Sołeckiego lub programu „Odnowa
Wsi”. Drugi aspekt tego przedsięwzięcia to ten, że studenci, którzy przygotowują te
opracowania są bliżej rzeczywistości i mają świadomość, że ich praca przynosi wymierne
efekty w praktyce. Takie projekty są dla nich dużym wyzwaniem i doświadczeniem.
Wystawę będzie można oglądać do końca miesiąca w foyer Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji.
Radny Tadeusz Czyż zapytał, czy Gmina daje gwarancje wykonania tych projektów?
Nie, tylko akceptacja ze strony mieszkańców spowoduje realizację konkretnych
rozwiązań- odpowiedział wójt gminy.
Ad.2
Głos
zabrał
Wójt
Gminy
Jakub
Bronowicki,
który
poinformował
o działaniach, jakie podejmował w okresie międzysesyjnym:

29 marca – pierwsze posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u

1 kwietnia „Jarmark Wielkanocny” – cykliczna impreza, która, jak co roku
odbyła się w Szkole Podstawowej w Psarach

10 kwietnia – spotkanie w sprawie gospodarki odpadami, na którym
dyskutowano jak globalnie rozwiązać ten problem. Mamy do czynienia z bardzo
specyficznymi problemami i żeby je rozwiązać będzie konieczność nowelizacji ustawy
o gospodarce odpadami

16 kwietnia- posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Dolny Baryczy. Do Stowarzyszenia przystąpiły nowe gminy
m.in. Milicz i okolice. Będzie to duże Stowarzyszenie, z większym obszarem
oddziaływania i z większymi możliwościami finansowymi.

16 kwietnia – spotkanie z firmą Gaz-System w sprawie budowy gazociągu,
który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma wpisaną inną
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średnicę rury, a wymagany jest inny przekrój i żeby można wykonać to zadanie
w programie dzisiejszej sesji jest odpowiedni projekt uchwały.

18 kwietnia – konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Szewcach. Jedyną kandydatką była obecnie sprawująca funkcję dyrektora Pani Anna
Białecka.

19 kwietnia – spotkanie z dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego, która
posiada działki w naszej gminie, ale brak dla nich planów zagospodarowania terenu.
Dotychczas były to białe plamy na naszych mapach, ale teraz to się może zmienić.

25 kwietnia – podpisanie grantu na kwotę 10 tyś. zł na uatrakcyjnienie parku
w Szewcach

27 kwietnia – spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym poświęcone
sprawom współpracy uczelni z gminami,

02 maja – uroczystość przekazania funkcji dowódcy jednostki strzeleckiej
przez Pana Romana Chandohę, który przez 20 lat był jej szefem. Jednostka kształtuje
patriotyczne postawy wśród młodzieży. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy
mogli liczyć na dobrą współpracę z Panem Romanem Chandohą, który obecnie
awansował na zastępcę komendanta rejonu południowo-zachodniego.

03 maja – uroczystości obchodów Konstytucji 3 Maja w Piotrkowiczkach.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości, na której
premierowy występ miał nasz nowy chór działający przy Ośrodku Kultury.

04 maja - uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Święta Strażaka w siedzibie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Samorządowcy usłyszeli słowa
podziękowania za wsparcie i dobrą współpracę.

15 maja – w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej odbyła się
I Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Trzebnickiego. To cenna inicjatywa i bardzo
dobrze, że udało się nam taką konferencję przygotować w naszej gminie. Jest to
doskonała okazja do nawiązania współpracy, a przede wszystkim wymiany
doświadczeń. Nie dopisali niestety szefowie samorządów. Gościliśmy Panią Burmistrz
z Prusic. Możemy pochwalić się tym, że coraz więcej osób odwiedza naszą bibliotekę
i interesuje się tym, co się tu dzieje, a działań tych jest naprawdę wiele. Ustaliliśmy, że
w przyszłości takie konferencje będą się odbywały cyklicznie, także w innych
gminach.

16 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ, podczas której
omawiano finansowanie działalności Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej

18 maja - spotkanie z mieszkańcami Pierwoszowa. Ogłosiliśmy przetarg na
budowę peronu. Po jego rozstrzygnięciu będziemy wiedzieli, jakimi środkami
dysponujemy i na realizację, których pomysłów możemy je przeznaczyć.

19 maja na wrocławskim rynku odbył się koncert organizowany pod
patronatem Telewizji Wrocław w ramach programu „Mogiłę dziada ocal od
zapomnienia”. Telewizja organizuje wyjazdy polskiej młodzieży na kresy wschodnie
celem pielęgnacji grobów naszych przodków na tamtych terenach. Wśród
mieszkańców naszej gminy jest także wiele rodzin, które właśnie tam mają swoje
korzenie.

21 maja otwarcie wystawy prac studentów Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej, o której na wstępie mówił dr Jacek Wiszniowski. Będzie tych wystaw
kilka, bo mamy nadzieję na dłuższą współpracę.
Ad.3
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Głos zabrała kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej
Sławomira Hermann, która poinformowała, że plan dochodów budżetowych zwiększa się
o kwotę 399.600zł. Podstawą tego zwiększenia jest:
 otrzymanie dotacji na dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. Stacja
uzdatniania wody z ujęcia dla wodociągu grupowego Wisznia Mała oraz budowa
kanału wód zużytych z rejonu SUW – Machnie w gminie Wisznia Mała
 podpisanie umowy z PERON na kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup
samochodu dla placówki oświatowej celem przewozu osób niepełnosprawnych,
 podpisanie aneksu w sprawie dotacji celowej na kwotę 24 000 zł na realizację
zadania pn. Budowa chodnika w msc. Szewce,
 wpływy w wysokości 27 000 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 odsetki od lokat terminowych na kwotę 16 000 zł
I te środki rozprowadzamy po wydatkach tzn.
 na zwiększenie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pieknej,
Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej
 na zadanie współfinansowanie budowy wodociągów – jest to związane z naszą
wspólną pracą z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stanął na
stanowisku, że będziemy zwracać środki ekwiwalentnie w zależności od
przydatności danej sieci tzn. czy jest to sieć rozbudowująca się, czy np.
końcówka jakiegoś odcinka. Tu koszt nam na pewno wzrośnie. Będzię to kwota
zabezpieczona w WPF.
 planujemy zakup zasilacza awaryjnego UPS do Urzędu Gminy
 zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
 zakup sprzętu nagłaśniającego dla miejscowości Szymanów, Pierwoszów
i Malin
 zakup kuchenki, patelni i klimatyzatorów zaplanowana jako zadania
inwestycyjne roczne
Prosimy także o zwiększenie dotacji dla spółek wodnych oraz na bieżące utrzymanie
dróg gminnych, bo intensywnie realizujemy odbudowę dróg, czasami jest potrzeba
odwodnienia, czy ponowna konserwacja, dużą kwotę 285 tyś zł przeznaczamy dla oświaty,
zabezpieczamy kwotę 15 tys zł., jako środki na zakup biletów wejściowych na basen dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. OKSiR zwrócił się z wnioskiem o przyznanie
dotacji na przeprowadzenie pilnych prac remontowych w sali konferencyjnej, na zakup
nowych drzwi do świetlicy w Szymanowie oraz na realizację nowych zadań związanych z
infrastrukturą sportową.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała także, że odbył się przetarg na rozbudowę
przedszkola. Wykonawca, który wygrał wykona to za kwotę 760 tyś. zł, więc będą
oszczędności. W przyszłym tygodniu rozstrzygnie się przetarg na budowę peronu
w Pierwoszowie oraz na koszenie poboczy dróg gminnych i skwerów
w miejscowościach. Jeżeli Państwo sołtysi chcieliby wykosić jakieś mniejsze tereny, żeby
poprawić estetykę miejscowości to dostaniecie kosiarki, czy kosy i paliwo do nich, ale nie
będziemy
płacić
za
wykonanie
usługi.
Duże
tereny
będą
wykaszane
w ramach przetargu. Jeżeli chodzi o utrzymanie boisk to pełną ich obsługę przekazaliśmy do
OKSiR i zajmuje się tym Pan Piotr Adamczyk. U nas nadal pozostają zakupy inwestycyjne.
Wszystkie LZS-y lada moment otrzymają I transzę dotacji.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2012 - 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
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przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XVIII/157/12 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy 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/XVIII/158/12 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi Jakubowi Bronowickiemu, który
poinformował radnych, że zmiana uchwały dotyczącej obowiązkowego wymiaru godzin ma
na celu dostosowanie ich do zwiększonych nakładów pracy wicedyrektorów szkół. Z kolei
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w pełnym wymiarze zajęć
ustala się w ten sposób, że logopedę obowiązuje 25-cio godzinny tydzień pracy; pedagoga,
psychologa, doradcę zawodowego, czy innych specjalistów prowadzących zajęcia w szkołach
- 30-sto godzinny, a nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 18-sto
godzinny tydzień pracy.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust.7 oraz
art.42a ust. 1 Karta Nauczyciela.
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/XVIII/159/12 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zmiany Statutu Gminy. Jakub Bronowicki
poinformował, że w § 43 Statutu dotychczasowy ust. 7 zmienia się w ten sposób, że
odpowiedzialność za prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych przejmuje wójt gminy.
To na pewno usprawni pracę i przyczyni się do szybszego wchodzenia w życie zmian, jeżeli
takie będą.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 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/XVIII/160/12 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Następny punkt programu dotyczył wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na nowelizację ustawy o pomocy społecznej
i utworzenie nowego stanowiska pracy tj. aspiranta rodzinnego. Tę zmianę należy także
wprowadzić do Statutu GOPS-u. Oczywiście – nikt nie daje nam pieniędzy na utworzenie
tego stanowiska – poinformował wójt Jakub Bronowicki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiszni Małej.
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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/XVIII/161/12 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Wójt Jakub Bronowicki poinformował, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
podjął inicjatywę realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
i opracował Program Wspierania Rodziny w naszej gminie na lata 2012-2015. Dokument ten
ma na celu umożliwienie realizowania przez samorząd zasady udzielania szczególnej pomocy
rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Głównym celem tego
Programu jest stworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny
biologicznej i wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
opiekuńczo-wychowawczych. Chcielibyśmy, żeby dzięki realizacji tego Programu nastąpiła
poprawa funkcjonowania rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i ograniczenie
liczby dzieci umieszczanych w placówkach, poprawa sytuacji materialno-bytowej dzieci
w rodzinie, poprawa stanu bezpieczeństwa socjalnego rodziny i dziecka, ograniczenie
patologii społecznej i zminimalizowanie negatywnych zachowań.
Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są środki własne
Gminy – pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dotacje z budżetu
państwa i środki pozabudżetowe – poinformował wójt gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy
Wisznia Mała na lata 2012-2015.
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/XVIII/162/12 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Głos zabrał wójt gminy informując, że skład Rady Społecznej SP ZOZ został
powołany uchwałą Rady Gminy w lutym br. Jest to organ opiniujący i doradczy dla
kierownika ZOZ i działa na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej
i Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Za jakość usług
medycznych świadczonych w Ośrodku Zdrowia odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia
Obecnie został opracowany regulamin pracy Rady i prosimy o jego zatwierdzenie.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
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/XVIII/163/12 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny punkt programu dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości. Zwrócili się do nas najemcy z wnioskiem o wykup mieszkań stąd
ten projekt uchwały. Wartość nieruchomości zostanie określona przez rzeczoznawcę
w opracowanym operacie szacunkowym, ale radni będą mieli możliwość zastosowania przy
sprzedaży ulg i bonifikat. Uchwała ta stanowi dopiero wstępną deklarację woli.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wisznia Mała.

6

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/XVIII/164/12 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.11
W związku z planowaną budową nowego gazociągu wysokiego ciśnienia inwestor
zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie takich zmian w istniejących planach, aby to zadanie
było możliwe do realizacji. Gazociąg ma przebiegać wzdłuż trasy istniejącego gazociągu, a
jego strefa kontrolowana ma znacznie mniejszy zasięg. Zmiana planu MPZP KrynicznoPołudnie w dwóch fragmentach wynika z tego, że nowa edycja planu będąca w opracowaniu
w dwóch fragmentach wynika z tego, że nowa edycja planu będąca w opracowaniu nie
obejmuje całego niezbędnego terenu dla umożliwienia realizacji gazociągu – powiedział wójt
gminy Jakub Bronowicki
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kryniczno
i Malin o nazwie MPZP GAZOCIĄG.
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/XVIII/165/12 i jest załącznikiem nr 10 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Wójt Jakub Bronowicki poinformował zebranych, że sporządzenie i przedstawienie do
uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie Wisznia Mała okazało się niemożliwe w granicach określonych w załączniku do tej
uchwały.
Nie uzyskano wymaganej zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie na cele nierolnicze
niektórych terenów chronionych klasy III. Przepis o zgodności ustaleń planu z zapisami
Studium nie pozwala na przeznaczenie w planie terenu ma cele rolnicze (jedyne możliwe
w przypadku braku zgody Ministra), jeśli w Studium zapisano przeznaczenie na cele inne.
Wyjściem z tej sytuacji jest ograniczenie obszaru objętego planem do niewymagającego takiej
zgody. Ponadto w niektórych miejscach nie jest możliwe uzyskanie zgodności ze Studium
z racji istniejącego zainwestowania. W związku z tym załącznik graficzny do uchwały nr
V/XX/120/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała musi być
skorygowany.
Podjęcie uchwały w sprawie załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie 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/XVIII/166/12 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Do protokołu z poprzedniej sesji Nr VI/XVII/12 z dnia 28 marca 2012 roku uwag nie
zgłoszono.
Ad.14
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Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu Tadeuszowi Czyż, który
zapytał, kto odpowiada za utrzymanie drożności rowów i innych urządzeń melioracyjnych?
W odpowiedzi głos zabrała Sławomira Hermann kierownik referatu gospodarki komunalnej
i infrastruktury technicznej informując, że sprawy te reguluje ustawa Prawo Wodne.
Rejonowy Związek Spółek Wodnych pobiera od właścicieli gruntów opłatę obecnie
w wysokości 17 złotych. My, jako Gmina też jesteśmy członkiem Spółki Wodnej. Następnie
Zarząd Spółki ustala, na jakie prace w danym sołectwie wykorzysta posiadane środki. Prawo
w tym zakresie jest takie, że konserwację rowu powinien wykonać ten, kto odnosi korzyści
z jego funkcjonowania. Jeżeli rów przebiega przez pole rolnika to on te prace konserwacyjne
powinien wykonać, jeżeli natomiast należy wykonać np. odbudowę rowu, to rolnik zgłasza to
zadanie do Spółki Wodnej i Zarząd decyduje, kiedy je wykona. My pieniądze gminne
wydajemy na odwodnienie dróg gminnych i placów. Rowy przy drogach są zazwyczaj
własnością Skarbu Państwa i Gmina ich nie utrzymuje, ale zawiadamia Starostę, że jest
problem na danym odcinku.
Radny Tadeusz Czyż zapytał, w jaki sposób rozwiązać problem zachwaszczonych,
zaniedbanych działek znajdujących się we wsiach?
Wystarczy zgłosić taki problem w Urzędzie Gminy do ochrony środowiska. Wówczas
wysyłamy wezwanie do właściciela terenu o uporządkowanie działki powiedziała kierownik
Sławomira Hermann.
Sołtys Feliks Kondracki zapytał, czy Gmina może wykosić nabrzeże rzeki? Kierownik
Sławomira Hermann poprosiła o doprecyzowanie, o które miejsce chodzi, gdyż Gmina nie
może przejmować zadań Zarządu Melioracji, bo nas na to nie stać, ale to, co się da, to
owszem tak.
Następnie głos zabrał Wójt Jakub Bronowicki przypominając o zaproszeniach do
udziału w Święcie Ludowym w dniu 26 maja, w sobotę 2 czerwca rozpoczyna się
weekendowa impreza pn. Operacja Zachód – piknik militarny mający na celu zapoznanie się
z historią oraz obecnymi możliwościami Wojska Polskiego; w planach też są festyny
w szkołach w Szewcach oraz Krynicznie.
Wójt Gminy poinformował także, że 21 czerwca na boisku sportowym w Wiszni
Małej zostanie utworzona Mobilna Strefa Kibica i zaprosił mieszkańców do wspólnego
kibicowania podczas meczu ćwierćfinałowego w ramach rozgrywek piłkarskich EURO 2012.
Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca wójt gminy złożył Radnym, Sołtysom
członkom Rad Sołeckich podziękowania za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz
wspólnot lokalnych.
Ad.15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.40 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka

8

