Protokół Nr VI/XXI/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit otworzyła XXI sesję Rady Gminy
Wisznia Mała o godzinie 10.00 i powitała radnych oraz gości.
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 7.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – Wójt Gminy
 p. Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy,
 p. Zygmunt Wojciechowski – radny powiatowy, członek Zarządu
Powiatu Trzebnickiego
 p. Sławomira Hermann – Kierownik referatu gospodarki komunalnej
i infrastruktury technicznej
 p. arch. Joanna Mierzejewska – projektantka Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała
 p. Sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciele lokalnej prasy
 zainteresowani mieszkańcy Gminy
Ad.2
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na wniosek Wójta Gminy do programu
obrad w punkcie 8 zostaje wprowadzony projekt uchwały dotyczący nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni
Małej. Następnie Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit przedstawiła porządek obrad
przewidziany do realizacji na 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 ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wisznia
Mała, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych tych
placówek.
6. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Wandy Śliwowskiej wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy
Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wisznia Mała.
7. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Stanisława Jagodzińskiego wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy
Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto jest za przyjęciem takiego porządku
obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, informując o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym:
 W ubiegłą niedzielę uczestniczyliśmy w obchodach dożynek, które w tym roku objął
swoim patronatem także Starosta Trzebnicki. W związku z tym mieliśmy zaszczyt gościć
delegacje z całego powiatu. Każdy, kto przybył na te uroczystości mógł dostrzec ogrom
pracy i zaangażowania, jaki został włożony w przygotowanie dożynek. Wyznaczyliśmy
kierunek działań, który w przyszłości przy tego typu imprezach będziemy realizować.
Oczywiście nie mały udział w tym ma dobra pogoda, bo to przy tego typu imprezach ma
istotne znaczenie. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Sołtysów i Rad Sołeckich
oraz mieszkańców z miejscowości Piotrkowiczki i Mienice, które wspólnie organizowały
tę uroczystość.
Głos zabrał Pan Zygmunt Wojciechowski dziękując w imieniu Starosty za organizację
i wkład pracy włożony w przygotowanie tej uroczystości
 5 sierpnia – w Malinie odbył się Piłkarski Puchar Lata , na 8 startujących drużyn I miejsce
zajęła Malinka Malin I, II miejsce Wisznia Mała, a III miejsce drużyna z miejscowości
Szewce
 11 sierpnia w Mienicach Cross Country – podziękowania dla organizatora, sołtysa Mienic
Piotra Szymczaka. Można było startować w różnych grupach wiekowych, a łączna pula
nagród wynosiła 10 tyś. zł. Przebieg całej imprezy można obejrzeć w Internecie.
 18 sierpnia odbyły się dożynki parafialne w Ozorowicach organizowane wspólnie przez
Ozorowice i Strzeszów.
 19 sierpnia – uczestniczyłem w pożegnaniu ojca Bogdana Koczora – proboszcza parafii w
Krynicznie, który został przeniesiony do innej parafii
 23 sierpnia – razem z Panią Skarbnik podpisywaliśmy aneksy do umów, które już zostały
zrealizowane tj. e-urząd i wyposażenie świetlic. Na razie jesteśmy na etapie
porządkowania dokumentacji, na środki finansowe musimy jeszcze poczekać.
 25 sierpnia – na lotnisku aeroklubu wrocławskiego w Szymanowie odbyła się impreza pn.
piknik lotniczy. Przelot samolotu F16, pokazy akrobacji lotniczych w wykonaniu znanej
grupy „Żelazny” i dobra pogoda przyciągnęły naprawdę liczne grono miłośników
lotnictwa.
 25 sierpnia w trzebnickiej Bazylice rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej. W ramach tego Festiwalu w naszej Gminie odbędą się koncerty
w Kościołach w Szewcach i to będzie już 16 września, w Krynicznie oraz w Wysokim
Kościele. Jeden z koncertów odbędzie się także w Miłocinie.
W najbliższym czasie :
 8 września OKSiR zaprasza na cykliczną już imprezę pn. Piknik pod
Wiszniakiem, która odbędzie się na boisku sportowym w Wiszni Małej,
 11 września – otwarta zostanie wystawa w OKSiR pn. Europejskie Dni
Dziedzictwa
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Turniej Orlików dla najmłodszych dzieci w Krzyżanowicach odbędzie się
z początkiem września
Jeżeli chodzi o sprawy przejęcia nieruchomości pod drogę ekspresową S5
to na razie w niektórych miejscowościach mają miejsce spotkania
dotyczące formalności związanych z tymi przejęciami. Podpisywane są
protokoły z oględzin działki oraz protokoły przekazania nieruchomości.
Zalecamy podpisywanie tych protokołów z uwagi na to, że właściciel,
który szybciej przekaże działkę otrzyma 5% bonus od jej wartości.

Ad.3
Głos zabrała Sławomira Hermann: niestety nie wpłynęły do budżetu środki finansowe
z zewnątrz. W tej chwili szukamy możliwości uzupełnienia pewnych zadań po przetargach.
Chodzi tu przede wszystkim o budowę przystanku w Pierwoszowie. Zadanie to obejmuje
wykonanie infrastruktury peronowej wraz z wiatą przystankową, parkingiem i oświetleniem.
Peron będzie służył jako przystanek dla szynobusu relacji Wrocław – Trzebnica. Zadanie to
realizujemy na podstawie Porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Planowane nakłady
po zmianach wynoszą 340 tyś. zł.
Planujemy także sfinansować nowy plac zabaw przy szkole w Wiszni Małej o
nawierzchni poliuretanowej wraz z nawierzchnią trawiastą. Plac będzie wyposażony w zestaw
zabawowy (drabinki, huśtawki, zjeżdżalnie) Na realizację tego zadania będziemy ubiegać się
o dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła.
Zwiększamy także wydatki na zadanie pn. modernizacja oczyszczalni ścieków
w Strzeszowie. Stacja zlewna będzie wyposażona w urządzenia do pomiaru podstawowych
parametrów ścieków. Jeżeli się okaże, że są one złej jakości to nastąpi automatyczne
zamknięcie zasuwy i ścieki na oczyszczalnię nie trafią. To zabezpieczy nas przed sytuacją,
w której przewoźnik przywozi ścieki o złej jakości i jest to przyczyną śmierci osadu, który
trzeba potem odbudowywać. Trzeba mieć też na uwadze, że to jest eksploatacja urządzeń
w agresywnym środowisku. Elementy stalowe i betonowe po kilku latach eksploatacji
wymagają wymiany i to zadanie, co jakiś czas będzie się nam pojawiać.
Widzimy także potrzebę modernizacji SUW Psary. Jest ciągły brak porozumienia
pomiędzy TOY-ą a MPWiK i w związku z tym brak możliwości korzystania przez naszą
gminę z wrocławskiej wody. Mamy opanowaną sytuację dotyczącą zapewnienia dostaw wody
w północnej części gminy, ale z uwagi na duży ruch budowlany zaczynamy odczuwać
zwiększone zapotrzebowanie w południowej części. W związku z tym trzeba będzie
rozbudować o jeszcze jeden zbiornik SUW w Psarach.
Pojawia się także nowe zadanie „zagospodarowanie terenu pod usługi sportu
i rekreacji”. Gmina chce utrzymać teren, który pozyskaliśmy od Agencji Nieruchomości
Rolnych na budowę oczyszczalni w Ozorowicach, a teraz będziemy go przygotowywać pod
usługi sportu i rekreacji.
Musimy także wymienić kocioł c.o. w budynku po dawnym przedszkolu. Pojawiają
się także nowe regulacje w funduszu sołeckim wsi Wisznia Mała. Zaplanowany był remont
remizy, ale z uwagi na zakaz realizacji tego zadania przez konserwatora zabytków, a nawet
zalecenie rozbiórki tego obiektu, kwotę przeznaczoną na to zadanie przenosimy zgodnie
z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej na wykonanie piłkochwytów na boisku, doposażenie
gminnego placu zabaw oraz zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wiszni Małej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2012 - 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
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przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXI/182/12 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” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXI/183/12 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poprosiła o naniesienie poprawki
w dacie uchwały i zaprosiła do zabrania głosu Panią Karolinę Kempiszak – kierownika
SAPO, która przypomniała, że projekt uchwały w szczegółach został omówiony na
specjalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, które odbyło się w tej sprawie w dniu
wczorajszym. Ta uchwała jest wynikiem zapisów w Karcie Nauczyciela, ponieważ nastąpiły
zmiany w Karcie, stąd też nowelizacja uchwały. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania to
chętnie odpowiem. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wisznia
Mała, za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę oraz realizację innych zadań statutowych tych placówek.
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/XXI/184/12 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska przypominając, że na ubiegłej sesji Rada
Gminy podjęła uchwałę o odrzuceniu wezwania Wandy Śliwowskiej do usunięcia naruszenia
prawa. Pani Śliwowska w ślad za tym złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego wykorzystując tę samą argumentację. Względy formalne nie pozwalają
nam na stwierdzenie nieważności tej uchwały. Uchwałę przyjmującą studium i nie będącą
aktem prawa miejscowego przedłożono Wojewodzie w terminie 7 dni i obecnie nie można
stwierdzić jej nieważności.
Ponadto istotny dla sprawy jest fakt, że Pani Wanda Śliwowska nie jest właścicielką
gruntów, o których mowa w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa i w skardze do WSA,
i nie ma umocowania prawnego do występowania przed Sądami.
Pan Stanisław Jagodziński skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego powtarzając argumenty rozpatrywane przez Radę Gminy na sesji
1 sierpnia 2012 r.
Czy są pytania? Pytań nie zgłoszono.
Szczegółowe uzasadnienie do uchwały wyczerpująco wyjaśnia temat – powiedziała
Przewodnicząca Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wandy Śliwowskiej wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia
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Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Studium
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (pietnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXI/185/12 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Stanisława Jagodzińskiego
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady
Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia
Mała.
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/XXI/186/12 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Mariusz Fedzin informując zebranych, że do
uchwały, którą Rada Gminy podjęła 27 czerwca br. Wojewoda Dolnośląski wydał
rozstrzygnięcie nadzorcze. Zakwestionowany został tryb wejścia w życie uchwały tj. uznano,
że uchwała powinna zostać opublikowana w dzienniku urzędowym województwa
dolnośląskiego, stwierdzono także, że w uchwale nie zapisano sposobu odwoływania
poszczególnych członków Rady Społecznej. Zlikwidowaliśmy także § 11, gdyż służby
Wojewody uznały ten paragraf za powtarzający zapisy art. 55 ustawy o działalności
leczniczej. Uchwała w obecnym kształcie została po prostu dostosowana do zaleceń
nadzorczych Wojewody.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
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/XXI/187/12 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Radni jednogłośnie, bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XX/12 z dnia 1 sierpnia 2012
roku.
Ad.10
Głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak prosząc o udzielenie informacji na temat
problemu, który jakiś czas temu poruszał na sesji, a który dotyczy nielegalnego wypasu gęsi
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na fermie drobiu w pobliżu ujęć wody w Wiszni Małej. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili
parametry wody są niezagrożone, ale w wyniku takiej eksploatacji fermy mogą się pojawić za
kilka lat. Co Gmina zrobiła, żeby zapobiec ewentualnym problemom w przyszłości?
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Kierownik Sławomirze Hermann,
która powiedziała, że cieszy ją wzrastająca świadomość rangi problemu, z którym Gmina
musi się zmagać. W latach 70–tych ówczesne władze, nie Gmina, wydały decyzję o
lokalizacji fermy drobiu należącej wtedy do firmy POLDROB w pobliżu naszych ujęć wody.
Te fermy były budowane w systemie zamkniętym i mamy na to dokumenty. Z biegiem lat
prowadzona agresywna działalność rolnicza i działalność fermy spowodowała wzrastanie
zawartości szkodliwych azotynów w próbkach wody. Oczywiście jest to wzrost w granicach
normy i woda jest zdatna do picia, ale nie zmienia to faktu, że zawartość tych szkodliwych
składników wzrasta. Gdyby okazało się, że jest zbliżona do górnej granicy normy to
oczywiście możemy poprawić parametry wody surowej poprzez odpowiednie uzdatnienie na
stacji SUW i chcę podkreślić, że nie ma w tej chwili jakiegokolwiek zagrożenia dla
mieszkańców. Zagrożenie jest czysto potencjalne, ale i to chcielibyśmy wyeliminować.
Natomiast porażająca jest świadomość instytucji, które odpowiedzialne są za reakcję
w sprawie wyprowadzania gęsi na zewnątrz fermy. Ujęcie to ma naprawdę duży zasób wody
i jest dobrem ogólnonarodowym, a reakcję tych instytucji w skrócie można streścić w zdaniu:
„niech sobie Gmina znajdzie inne ujęcie”.
Obecnie ze względu na zmianę przepisów Gmina musi uzyskać nową decyzję
ustalającą strefy ochronne ujęć wody. Te ujęcia mają ochronę bezpośrednia i pośrednią (o
promieniu 700 metrów z każdej strony). Strefa pośrednia ma swoje obostrzenia. Nie można
wykonywać tam działalności, która ma szkodliwy wpływ na ujęcie. Jeżeli pozostanie ta strefa
pośrednia 700 metrów to jest możliwe, że właściciel fermy zażąda od nas odszkodowania.
W tej chwili sytuacja jest taka, że Gmina musi opracować dokument dotyczący
ustalenia stref ochronnych. Musimy to przedstawić i w Urzędzie Marszałkowskim i w
Ministerstwie. Marszałek wcześniej odmówił zezwolenia na chów gęsi w systemie otwartym.
Minister tę decyzję podtrzymał, ale zalecił doprecyzowanie spraw monitoringu. Właściciel
odwołał się od decyzji w sprawie braku zgody na chów otwarty. Na dzień dzisiejszy żadna
instytucja nie chce się podjąć przygotowania operatu dla tego ujęcia, ale ten dokument
powstać musi i będziemy tu współpracować poprzez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.
Radny Zdzisław Zdobylak stwierdził, że ta sprawa ma już zbyt długą historię i należy
tu zadziałać bardziej zdecydowanie, bo to jest ujęcie, które zabezpiecza w wodę większość
mieszkańców gminy.
Głos zabrał Wójt Gminy prosząc o uspokojenie emocji i nie wywoływanie lokalnych
wojen. Chcemy działać przy pomocy istniejących instrumentów prawnych. Właściwą
dokumentację na pewno uda się opracować, jeżeli nie chce tego przygotować nikt z naszego
województwa to poszukamy dalej.
Radna Grażyna Jarema poinformowała, że rozmawiała z zaniepokojonymi rodzicami
dzieci z przedszkola w Strzeszowie. W jaki sposób będzie prowadzona jego działalność w
sytuacji nie zakończonego remontu?
W odpowiedzi głos zabrała kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych Pani Karolina Kempiszak, która poinformowała, że wszyscy rodzice pisemnie
zostali powiadomieni o istniejącej sytuacji. Zajęcia edukacyjne dla dzieci starszych do
momentu zakończenia remontu, czyli ok. miesiąca będą odbywały się w świetlicy w
Strzeszowie. Tam dzieci przejdą po posiłku, a po zajęciach wrócą do przedszkola. Jest
wykonane bezpieczne dojście do świetlicy.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że remont starego budynku
przedszkola będzie nas kosztował ok. 1 mln zł, nowy budynek to byłby już koszt ok. 2-3
milionów złotych. Podczas remontu pojawiły się różne nieprzewidziane problemy
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konstrukcyjne i przez to wydłużył się proces budowy. Poza tym czekają nas odbiory między
innymi będą dwa odbiory sanitarne: jeden budowlany, a drugi ciągu technologicznego kuchni
oraz przeciwpożarowy.
Wójt Jakub Bronowicki przypomniał, że do końca września sołtysi muszą złożyć
wnioski dotyczące wykorzystania środków z funduszy sołeckich.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Krzyżanowic, który zwrócił się z prośbą o
udzielenie informacji dotyczącej planów budowy kanalizacji i planów zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Krzyżanowice. W odpowiedzi głos zabrała arch. Joanna
Mierzejewska informując, że dla Krzyżanowic jest już zebrany komplet wymaganych
uzgodnień i we wrześni będzie ten plan wyłożony do wglądu. Potem rozpatrywanie uwag,
gdyby nie było ponownego wykładania do wglądu to plan można by uchwalić do 4 miesięcy.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że nasza Gmina jest podzielona na
dwie aglomeracje, co jest uwarunkowane grawitacyjnie. Jedna zlewnia to Strzeszów, a druga
to południowa część gminy, do której należą Malin, Kryniczno, Rogoż, część Szewc,
Szymanów, Psary i Krzyżanowice. Jeżeli chodzi o południe to nie grożą nam żadne kary.
W przeciwieństwie do północy. Tę część musimy zdążyć rozbudować do 2015 roku i
będziemy to robić budując kanalizację w części Ligoty Pięknej, Wiszni Małej i Wysokim
Kościele. Jeżeli chodzi o południe to na razie nie jesteśmy w stanie tam wybudować
kanalizacji przynajmniej do czasu, kiedy zostaną uruchomione dotacje unijne na ten cel.
Mamy jednak opracowaną część techniczną; wiemy jaka będzie długość sieci, gdzie będą
pompownie, ale nie osiągnęliśmy jeszcze wymaganego wskaźnika 120 osób na 1 km
kanalizacji. Finansowo ciężko byłoby udźwignąć te dwa zadania budowy kanalizacji i na
północy i południu jednocześnie. Mamy w planach od 2013 roku utworzenie spółki
wodociągowo-kanalizacyjnej, która będzie mogła pozyskiwać dodatkowe środki finansowe i
ta spółka weszłaby w zadania inwestycyjne. Te południowe miejscowości mają już
pozytywną decyzję środowiskową. W przypadku TOYa i MPWiK – wymagane były
poprawki terenowe i prawne (służebności gruntowe) i te sprawy nie zostały jeszcze
zakończone. Polityka MPWiK jest polityką Wrocławia, ale czy w budżecie Wrocławia znajdą
się środki na przejęcie tej sieci od TOYA to my takich informacji nie mamy. Póki co południe
gminy ma mieć szczelne szamba i regularnie je wywozić.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam XXI sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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