Protokół Nr VI/XXII/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 września 2012 roku
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit otworzyła XXII sesję Rady Gminy
Wisznia Mała o godzinie 10.00 witając radnych oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 11 (jedenastu).
Nieobecni byli: Krzysztof Baraniuk, Józefa Bebłocińska, Grażyna Jarema, Zdzisław
Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku jest załącznikiem
nr 2 do Protokołu z obrad Rady Gminy.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 3 do 6.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – Wójt Gminy
 p. Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy,
 p. Karolina Kempiszak – Kierownik Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych
 p. Sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciele lokalnej prasy

Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przedstawiła porządek obrad
przewidziany do realizacji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała 2012 - 2020.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego Powiatu
Trzebnickiego.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/XXI/184/12 z dnia 29 sierpnia 2012r. 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.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto jest za przyjęciem takiego porządku
obrad?
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
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Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, informując o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym:

31 sierpnia - razem z Panią Skarbnik Marią Januszek podpisywaliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim aneks do umowy dotyczącej budowy świetlicy w Mienicach. W najbliższym
czasie odbędzie się przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

4 września - spotkałem się z inwestorem, który poszukuje terenów pod budowę farmy
fotowoltaicznej. To ma być farma produkująca tzw. zieloną energię, a zakłady energetyczne
mają odbierać energię od tych farm. W związku z tym, że od nowego roku mają się zmienić
przepisy dotyczące możliwości funkcjonowania farm jest teraz duże zainteresowanie wśród
inwestorów tego typu działalnością.

5 września - spotkanie z Sołtysami, na którym omówiliśmy sprawy związane
z przyznaniem i prawidłowym wydatkowaniem środków przewidzianych na Fundusze
Sołeckie na przyszły rok.

5 września – podpisanie Umowy na budowę peronu w Pierwoszowie.

6 września - spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Piotrkowiczki w sprawach funkcjonowania punktu przedszkolnego w tej miejscowości. Przy
okazji członkowie Stowarzyszenia dziękowali za zorganizowanie loterii przeznaczonej na
potrzeby punktu.

8 września - impreza „Pod Wiszniakiem”- cykliczna impreza, dopisała i pogoda
i uczestnicy. Podziękowania dla organizatorów.

8 września – spotkanie z działkowcami z Rakowa z okazji XXX-lecia Ogrodów
Działkowych

10 września – turniej młodzieży szkolnej na Orliku

11 września – otwarcie wystawy fotograficznej w ramach „Europejskich Dni
Dziedzictwa”. Na fotografiach możemy podziwiać osoby z gminy, które działają w naszej
kulturze i obserwować ich przy pracy twórczej.

12 września – w Miliczu brałem udział w spotkaniu, którego organizatorem były
Lokalne Grupy Działania z naszego regionu, a które dotyczyło organizacji szlaków konnych.
Mamy już wytyczone i oznakowane szlaki rowerowe, a ponieważ w naszej Gminie jest bardzo
duże zainteresowanie hippiką stąd udział w tym spotkaniu. U nas jazda konna jako forma
rekreacji rozwija się bardzo intensywnie w kilku miejscowościach miejscowościach
miejscowościach między innymi w Krzyżanowicach, Ozorowicach; w Machnicach
funkcjonuje hipodrom, na którym mogą być rozgrywane nawet zawody międzynarodowe.

13 września – spotkanie z firmą zajmującą sprawami kanalizacji. Jest to dla nas
zadanie priorytetowe i wydatki na ten cel są ogromne, dlatego też staramy się szukać
rozwiązań bardziej przyjaznych dla naszego budżetu. Przedstawiliśmy im nasze koncepcje,
oni to ocenią i będziemy rozmawiać już o konkretach.

14 września - uczestniczyłem w otwarciu Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.
Zgodnie z koncepcją do Aglomeracji Wrocławskiej trafią ścieki z części naszej Gminy.
Wrocław dysponuje polami irygacyjnymi, które na pewno jeszcze przez pewien okres czasu
ze względów bezpieczeństwa będą funkcjonowały.

15 września – odbyły się powiatowe ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Na
terenie między Malinem, Pierwoszowem a Siedlcami strażacy przy pomocy psów tropiących
mieli za zadanie odnaleźć osobę ukrytą w lesie. Trzeba ją było także opatrzyć i zabezpieczyć.
W naszej jednostce OSP są osoby, które posiadają psy tropiące. Życie pokazało, że takie
ćwiczenia są potrzebne, bo wkrótce media poinformowały o rzeczywistym przypadku
zaginięcia dziecka w lesie i prowadzonej akcji ratunkowej.

15 września – odbył się festyn integracyjny dla mieszkańców miejscowości Szewce.
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16 września – odbył się koncert kwartetu „Obsesjon” w Miłocinie w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, który był inauguracją
festiwalu na terenie naszej gminy. W ramach tego festiwalu odbędą się jeszcze koncerty
w Krynicznie, Szewcach i Wysokim Kościele. Koncert Finałowy przewidziano na
28 października w Bazylice Trzebnickiej.

24 września – uczestniczyłem w konferencji z okazji jubileuszu XX-lecia Agencji
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

26 września – czyli już dziś Zespół Szkół w Szewcach organizuje akcję zbierania
krwi. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej akcji. W ubiegłym roku podczas jednego dnia
zebrano 26 litrów tego ratującego życie leku.
Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że Informacja
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze tego roku została przedłożona Radzie Gminy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wymaganym terminie. RIO wydała pozytywną
opinię o przedstawionej Informacji w formie uchwały Nr V/180/2012.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku jest załącznikiem do
oryginału Protokołu.
Ad. 4
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że powodem do
podjęcia zmian w budżecie jest zakup gruntów pod boisko do piłki nożnej dla miejscowości
Malin. Do tej pory teren pod boisko dzierżawiliśmy od wojska, ale dzierżawa nam się
skończyła i przeznaczamy środki finansowe na I ratę za wykup gruntu pod boisko i drogę
dojazdową do niego. Grunt jest położony pod lasem za gazociągiem.
Druga przyczyna zmian w budżecie to nowe zasady funkcjonowania gospodarki odpadami.
W związku z tym potrzebujemy zakupić takie urządzenie, które pozwoli nam naliczać
i pobierać opłaty kompatybilnie z naszymi bazami danych. Te narzędzia informatyczne są
niezbędne do zarządzania usługami komunalnymi oraz do wyceny urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych. Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich jest niestety
inwestycją niedochodową. W przypadku spraw sądowych musimy dysponować narzędziem,
które będzie wiarygodne także dla tej instytucji.
W WPF dokładamy się do schetynówki, żeby zakończyć inwestycję w Szewcach. Pan Starosta
stara się o pieniądze, niestety w tej chwili Skarb Państwa dopłaca tylko 33%, ale nam bardzo
zależy na dokończeniu budowy chodników Kryniczo- Rogoż i obecnego etapu w Szewcach.
Jest też szansa na poprawę jakości drogi wojewódzkiej w Szewcach. Gdyby udało się
pozyskać te pieniądze na schetynówki to byłoby sporo inwestycji.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2012 - 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXII/188/12 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
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przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXII/189/12 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki przypominając, że Rada Gminy
w ubiegłym roku podejmowała już uchwałę dotyczącą przejęcia zadania własnego Powiatu
Trzebnickiego dotyczącego remontu drogi Kryniczno – Malin. Niestety nie
zakwalifikowaliśmy się wówczas do dofinansowania. W związku z tym odnawiamy tę
uchwałę, aby potwierdzić, że nasza współpraca jest nadal aktualna i w tym roku ponownie
starać się o dofinansowanie.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego Powiatu
Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXII/190/12 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Głos zabrała Karolina Kempiszak – Kierownik Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych, która poinformowała, że istnieje konieczność dokonania zmiany
w uchwale podjętej na ostatniej sesji, a dotyczącej przyznawania nagród dla nauczycieli. Jest
to spowodowane błędem pisarskim, który wkradł się do tekstu uchwały i polegał na zupełnym
pominięciu punktu 1 w § 2, przy czym tekst uchwały przesłany do uzgodnień Związkom
Zawodowym był prawidłowy. Projekt uchwały, który macie Państwo przed sobą zawiera § 2
w prawidłowym brzmieniu po poprawce.
Kierownik Karolina Kempiszak poinformowała również o złożeniu wniosku
o dofinansowanie projektu, który obejmie trzy nasze szkoły przez okres 1,5 roku. Dzieci
miałyby zajęcia wspomagające ich rozwój w dwóch kierunkach tj. matematycznoinformatycznym oraz artystyczno-teatralnym. Obecnie szkoła w Szewcach przystępuje do
realizacji programu nauki jazdy konnej dla uczniów. Jeżeli będzie zainteresowanie zajęciami
to będziemy się starać, żeby możliwość udziału w takich lekcjach miały także dzieci z innych
szkół. W ten sposób staramy się uatrakcyjnić ofertę edukacyjną na naszym terenie.
Kierownik Karolina Kempiszk poinformowała także, że planuje na najbliższą sesję
przedstawienie stanu realizacji zadań oświatowych z udziałem dyrektorów poszczególnych
placówek.
Pytań do uchwały nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/XXI/184/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
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
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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” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXII/191/12 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Radni jednogłośnie, bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXI/12 z dnia 29 sierpnia 2012
roku.
Ad. 9
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki przypominając o konieczności zwołania
zebrań wiejskich w związku z tym, że tylko do 30 września można starać się o przyznanie
funduszu sołeckiego. Na zebraniach należy podjąć decyzję, na co mieszkańcy chcą
przeznaczyć środki finansowe. Informację o środkach finansowych będących do dyspozycji
poszczególnych miejscowości otrzymali Sołtysi.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.10 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.

Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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