Protokół Nr VI/XXIV/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 listopada 2012 roku
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit otworzyła XXIV sesję Rady
Gminy Wisznia Mała o godzinie 10.00 witając radnych oraz gości. Zwróciła uwagę, że
dzisiaj radni będą mieli możliwość zapoznania się z raportem o stanie realizacji zadań
oświatowych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu).
Nieobecny: Tadeusz Czyż.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała w roku
szkolnym 2011 – 2012 jest załącznikiem nr 2 do Protokołu z obrad Rady Gminy.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 3 do 12.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – Wójt Gminy,
 p. Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy,
 p. Sławomira Hermann- kierownik referatu gospodarki
komunalnej i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy
 Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wisznia Mała:
 Anna Białecka i Michał Wołoszczuk z Zespołu szkolnoPrzedszkolnego w Szewcach
 Elżbieta Komarzyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Psarach
 Ireneusz Osenkowski z Zespołu Szkół w Krynicznie
 Piotr Zaleski ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej
 Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
Pani Karolina Kempiszak
 Aleksandra Bębenek – młodszy referent w referacie gospodarki
komunalnej i infrastruktury technicznej
 Adriana Szlachetka – specjalista ds. infrastruktury technicznej i
utworzenia oraz nadzoru nad działalnością Gminnej Spółki
Wodno-Kanalizacyjnej.
 p. Sołtysi wg. listy obecności,

Ad.1

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przedstawiła porządek
obrad przewidziany do realizacji na dzisiejszej sesji i zapytała, kto jest za przyjęciem
proponowanego programu obrad?
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
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3. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała
w roku szkolnym 2011/2012.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2012-2020.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
6. Uchwała w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiszni Małej.
7. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia
Mała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2013 rok.
9. Uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o
nazwie MPZP PSARY III.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP
PSARY III.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisznia Mała.
12. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
13. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
uchwałę nr VI/XXI/187/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2012
roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
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16. Zamknięcie obrad.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ze względów organizacyjnych Wójt Gminy Jakub Bronowicki zaproponował
zmiany w porządku obrad. W związku z tym Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit ponownie poddała program sesji pod głosowanie. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie i był realizowany wg. następującej kolejności:
1. Otwarcie sesji.
2. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała
w roku szkolnym 2011/2012.
3. Uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o
nazwie MPZP PSARY III.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP
PSARY III.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2012-2020.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
7. Uchwała w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiszni Małej.
8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Wisznia Mała.
9. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia
Mała

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
12. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
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uchwałę nr VI/XXI/187/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2012
roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
13. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 2

Głos zabrała Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
tzw. SAPO Pani Karolina Kempiszak, która poinformowała, że Raport, który radni
otrzymali przedstawia sytuację w zakresie funkcjonowania i obsługi oświaty w naszej
Gminie z uwzględnieniem zmian w perspektywie poprzedniego roku szkolnego, a jego
celem jest wskazanie obszarów wymagających zmian oraz pokazanie pozytywnych
efektów oddziaływań.
Prezentując Raport Kierownik SAPO pokazała efektywność wykorzystania
środków budżetowych na realizację zadań oświatowych oraz osiągnięte rezultaty.
Przedstawiła informacje o wynikach sprawdzianów i egzaminów uczniów oraz kadrze
pedagogicznej.
Szczególną uwagę zwróciła na fakt, że w związku ze zmianami dotyczącymi
obniżenia wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, powstały dodatkowo trzy
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i zatrudniono trzech nauczycieli.
Rozbudowa publicznego przedszkola jest ważnym elementem polityki oświatowej
gminy.
W ramach zadań własnych gmina wypłaca dotacje za dzieci będące jej
mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz
przedszkoli niepublicznych. W roku 2010 gmina wypłaciła na ten cel dotację w
wysokości 174 458,80 zł a plan na 2012 r. to kwota 579 800 zł.
Kierownik Karolina Kempiszak analizując wyniki osiągane przez uczniów klas
szóstych zwróciła szczególną uwagę na wysoki wynik uczniów Szkoły Podstawowej
w Krynicznie utrzymujący się już drugi rok na podobnym poziomie oraz zauważalną,
znaczną poprawę wyników uczniów klas szóstych w Szkole Podstawowej w szewcach.
W tej drugiej placówce w listopadzie 2011 r. przeprowadzono przez zespół
wizytatorów ewaluację zewnętrzną w zakresie Efekty działalności dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej oraz działalności statutowej szkoły
Kierownik Karolina Kempiszak przedstawiła także kierunki działań na rok
szkolny 2012/2013 tj.
a) Dokończenie remontu w budynku po Szkole Podstawowej w
Strzeszowie z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne,.
b) Opracowanie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży.
c) Kontynuacja działań zmierzających do ograniczenia wydatków
ponoszonych przez gminę w związku z nieobecnościami nauczycieli i
kosztami zastępstw.
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d) Podejmowanie dalszych działań służących podniesieniu wskaźników
ilości uczniów w stosunku do etatów nauczycielskich; koncentracja
głównie na pozyskaniu większej liczby uczniów do placówek
oświatowych.
e) Wdrożenie projektów służących kontynuacji nauki uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy w obwodowych gimnazjach.
Następnie dyrektorzy Piotr Zaleski, Anna Białecka i Michał Wołoszczuk oraz
Elżbieta Komarzyńska zaprezentowali osiągnięcia swoich placówek.
Radny Zdzisław Zdobylak zapytał, czym spowodowany jest znaczny spadek
wyników nauczania w szkole podstawowej w Psarach?
W odpowiedzi dyrektor Elżbieta Komarzyńska powiedziała, że ciężka praca i
dobry zespół daje wysoki poziom, a ciężka praca i trudny zespół to poziom średni, a
tak niestety było w tym roku i stąd ten spadek wyniku. Ważny jest przyrost wiedzy.
Na próbnym sprawdzianie były dzieci, które otrzymały 5 punktów, a na końcowym
miały już 15 i 17 i to świadczy o dużej pracy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że
kierownik Karolina Kempiszak pokazała wszystkie poziomy rozwoju naszej oświaty.
Nasze szkoły oferują szeroki wachlarz możliwości. Te możliwości, które w tej chwili
istnieją świadczą o tym, że nasze szkoły się rozwijają, mimo istniejących trudności
lokalowych szkole w Psarach i Wiszni Małej. Efektów pracy w szkole nie można
mierzyć tylko staniną. Nasze szkoły są widoczne poza gminą. Mamy dobrą,
wykształconą kadrę i dużo ciekawszą ofertę niż w sąsiednich gminach i nasi
mieszkańcy z pewnością przekonają się, że warto posyłać dzieci do szkoły, z dobrą
ofertą, która jest blisko i w której jest bezpiecznie.
Ad.3

Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska, która poinformowała, że dwie kolejne
uchwały dotyczą małego planu wykonanego specjalnie dla Inwestora Stando BMW,
który został pozbawiony możliwości rozwoju swojego zakładu, a który chciałby przy
pomocy zagranicznego inwestora rozwijać. Arch. J. Mierzejewsjka potwierdziła
zgodność planu ze Studium. Poinformowała zebranych, że działka jest przeznaczona
pod usługi nieuciążliwe. Może być też funkcja mieszkaniowa dla właściciela. Uchwała
jest zgodna z wnioskiem właściciela, a wszystkie procedury przy tworzeniu tego
planu zostały zachowane.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o
nazwie MPZP PSARY III.
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/XXIV/201/12 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY III.
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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/XXIV/202/12 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Sławomirę Hermann,
kierownika referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej w Urzędzie
Gminy, która poinformowała radnych o planowanych przesunięciach i zmianach w
budżecie, który wzrósł o 62 tyś. zł. Podstawą do zwiększenia dochodów było
przyznanie i otrzymanie płatności w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dot. groty w Krzyżanowicach; na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w
Krynicznie zwiększa się dochody przeznaczając po stronie wydatków 10 tyś. zł na
zakup artykułów żywieniowych w stołówce szkolnej; z kolei 19.080,00 zł ponadplanowe dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi; 23.043,00zł dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego
przeznacza się na remont i utrzymanie dróg gminnych; 3.500 zł. z tytułu realizacji
zadań zleconych gminie przeznacza się na zakup materiałów w administracji.
W wyniku przedkładanych wniosków przez kierowników jednostek
organizacyjnych i analizy wykonania budżetu gminy za 10 miesięcy br. proponuje się
zmiany w planie wydatków w ten sposób, że kwotę 6.469,00 przesuwamy w dz. 700
dot. przeznaczenia środków z Funduszu sołeckiego na wykonanie ogrodzenia przy
placu zabaw, o 48 tyś zmniejsza się plan w dziale 710. Obecnie w opracowaniu są
plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowsci: Kryniczno-Południe,
Ozorowice, Szymanów, Psary (3 części), Ligota Piękna, Krzyżanowice – 2 części,
Malin, Piotrkowiczki, Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Poligon III, Mienice. Te środki
przeznacza się na opłaty pocztowe, wykonanie prac remontowych w placówkach
oświatowych oraz w budynkach komunalnych. Jeżeli chodzi o budowę przystanku w
Pierwoszowie to kwota gminy była nieco wyższa niż w podpisanym porozumieniu i w
tej uchwale dokonujemy przeniesienia środków tak, żeby było po 50%. Zmniejsza się
plan dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej,
Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej z jednoczesnym
zwiększeniem zadania pn. rozbudowa i przebudowa SP na Przedszkole w
miejscowości Strzeszów.
Propozycje zmian budżetowych zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu
Komisji Finansów Budżetu i Inwestycji.
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/XXIV/203/12 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
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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/XXIV/204/12 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Jakuba
Bronowickiego, który poinformował radnych, że rozważając możliwość utworzenia
Przedsiębiorstwa pojawiło się zagadnienie wstępne czy Gmina musi zapłacić podatek
VAT za majątek wnoszony aportem do mienia spółki. Otrzymaliśmy odpowiedź, że
jako Gmina nie musimy uiszczać tego podatku. Tworzymy własny podmiot, który
będzie świadczył usługi w tej chwili realizowane przez Spółki Wodne. Spółki Wodne
natomiast będą realizowały melioracje. Przejmujemy od nich zadania wodociągowokanalizacyjne i przybliżamy się z tymi usługami do Gminy. Na siedzibę
Przedsiębiorstwa planujemy budynek po byłym przedszkolu. Ten przejmowany
majątek wyceniamy na ok. 20 mln. złotych. Na początek Spółka nie udźwignie
wszystkich potrzeb i w tym okresie Gmina będzie musiała wspierać Spółkę w jej
działaniach. Kapitał Zakładowy spółki to 5 tyś. złotych, które jest niezbędne żeby
zarejestrować ją w KRS i dopiero w tym momencie wycenimy majątek. Wycenimy
majątek, który zostanie wniesiony aktem notarialnym. Nowy podmiot będzie posiadał
Zarząd i Radę Nadzorczą i będzie mógł wykorzystać posiadany majątek pod zastaw
kredytów, na remonty i nowe inwestycje. Ten majątek to ok. 130 km wodociągów,
40 km kanalizacji, 6 przepompowni, ale ciągle go przybywa np. wkrótce dojdzie 6 km
kanalizacji – poinformował Wójt Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wiszni Małej z siedzibą w
Strzeszowie.
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/XXIV/205/12 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że tą uchwałą rozpoczynamy cykl uchwał,
który dotyczy gospodarki odpadami. Gmina przejmuje ją od 1 lipca 2013 roku.
Następnie pani Aleksandra Bębenek poinformowała, że planuje się, że opłaty
będą wpłacane miesięcznie do 15 każdego miesiąca i będą płatne w kasie banku lub
na konto. Każdego miesiąca będziemy się rozliczać z firmą, która będzie świadczyć
usługi w zakresie odbioru odpadów. Chcemy wcześniej podpisać umowę z bankiem,
żeby każdy miał swoje konto i w związku z tym nie będzie potrzeby zatrudniania
nowych osób do księgowania wpłat.
Wójt Gminy dodał, że w tym roku wybieramy również bank, który do
prowadzenia obsługi Gminy przez przyszłe 4 lata. Do egzekucji tej opłaty mamy
stosować przepisy ordynacji podatkowej. Będziemy stosować upomnienia w
przypadku braku wpłat i wystawiać tytuł wykonawczy do komornika w celu egzekucji
należności. Sejmik Województwa ustalił, że nasza Gmina jest położona w rejonie
środkowo-centralnym i nasze odpady mogą być wywożone do Rudnej (położonej w
odległości ponad 60 km) lub do Jaroszowa. To się wiąże z wyższymi kosztami
7

transportu i problemem są także wyższe opłaty środowiskowe. Te problemy są
narzucone Gminie z góry. Gmina będzie zbierała śmieci od wszystkich mieszkańców.
Radna Grażyna Jarema zapytała, w jaki sposób będzie rozwiązany problem
wspólnot. Czy lokatorzy będą mogli sami płacić za wodę i ścieki. Mają miejsce takie
zdarzenia, że któryś z lokatorów notorycznie uchyla się od opłat i wtedy odcina się
dostęp do wody, ale w bloku nie ma możliwości odcięcia pojedynczego mieszkania.
Sławomira Hermann powiedziała, że kiedy powstanie spółka będzie rozważała czy od
strony technicznej da się to przeprowadzić, bo dłużników jest sporo.
Radny Zdzisław Zdobylak powiedział, że jest to ważna i skomplikowana
sprawa. Kiedy będzie można zapoznać się ze szczegółowymi materiałami.
Komplet dokumentów dostaniecie Państwo przez kolejną sesją. Będzie też
pakiet zebrań informacyjnych w poszczególnych miejscowościach. Będziemy
segregować śmieci w domu, tak jak w tej chwili segregujemy w pojemnikach na wsi.
Czy nauczyliśmy się tej segregacji pokażą pierwsze miesiące. Jeżeli zdecydujemy się
na segregację to opłaty będą niższe, ale to trzeba będzie sprawdzać, gdyby okazało
się, że nie ma odpowiedniej segregacji to Gmina będzie musiała płacić karę.
Najprawdopodobniej ten, kto będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości da
sygnał o braku segregacji. My również w tym roku wybieramy bank do obsługi Gminy
na przyszłe 4 lata. – powiedziała Sławomira Hermann
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na
terenie 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/XXIV/206/12 i jest
załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos sekretarzowi Mariuszowi Fedzinowi,
który poinformował, że kolejny projekt uchwały określa zasady współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które prowadzą działalność pożytku
publicznego. Na rok 2013 pojawia się nowy zapis w § 4 ust. 1 pkt. 3: aktywizacja
społeczności lokalnej na obszarach wiejskich oraz organizowanie poradnictwa
prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała. Ten program ma
odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2013 rok. W uchwale zapisaliśmy, że
planowana wysokość tych środków nie będzie niższa niż 50 tyś. zł. Sekretarz gminy
poinformował, że Program współpracy Gminy na 2013 rok utworzony został na bazie
projektu programu, który był poddany konsultacjom społecznym poprzez
wywieszenie w Internecie. Każdy zainteresowany mógł złożyć uwagi.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
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/XXIV/207/12 i jest
załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
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Kolejny projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany
gruntów ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Samopomoc Chłopska”. Wójt Gminy
powiedział, że Spółdzielnia jest właścicielem terenu przy Urzędzie położonego przed
sklepami, natomiast my posiadamy działkę położoną za budynkami, która jest drogą
dojazdową do tych sklepów i w tym zakresie chcemy dokonać tej zamiany. Jak ten
teren wygląda wszyscy widzimy. Chcielibyśmy przygotować go na potrzeby
komunikacyjne dla naszych mieszkańców. Brakuje miejsca żeby w godnych
warunkach w razie niesprzyjającej pogody poczekać na autobus. Ta uchwała jest
pierwszym krokiem do dokonania tej zamiany. Cała sprawa trafiła już na Zarząd
Spółdzielni i jest akceptacja z ich strony. Podjęcie tej uchwały pozwoli zawrzeć akt
notarialny w sprawie zamiany działek ze Spółdzielnią.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stanowiących drodze
zamiany nieruchomości stanowiącej 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/XXIV/208/12 i jest załącznikiem nr 10 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Sekretarzowi Mariuszowi Fedzinowi,
który poinformował radnych, że dwie kolejne uchwały są ze sobą ściśle powiązane. Z
uwagi na to, że Wojewoda Dolnośląski wniósł Skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia. Najpierw musimy
zmienić Statut, a potem uznać skargę, która dotyczy stwierdzenia nieważności § 2
ust. 4 we fragmencie” może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie
działalność, inną niż lecznicza, w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu”, § 10
ust. 3 we fragmencie „oraz wydzielonej działalności gospodarczej innej niż
działalność lecznicza o ile nie ogranicza realizację zadań Ośrodka i jest nieuciążliwa
dla pacjenta” oraz w § 13 skreślić ust. 2.
Zgodnie z sugestią organu nadzoru dokonujemy poprawek w Statucie, a droga
uchwała stanowi odpowiedź na skargę, która uznajemy za uzasadnioną i zwracamy
się z wnioskiem o umorzenie postępowania – poinformował Sekretarz Gminy. Pytań
nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia 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/XXIV/209/12 i jest
załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
uchwałę nr VI/XXI/187/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2012 roku w
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sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 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/XXIV/210/12 i jest
załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, w których brał
udział od czasu ubiegłej sesji :
 9 listopada – uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w
Wiszni Małej
 11 listopada – uczestniczyłem w obchodach „Święta Narodowego”, które odbyły
się w Piotrkowiczkach
 12 listopada poinformowano nas,że będzie na czas remontu zamknięty most
„Polanowicki”. Zarządcą dróg, po których odbywają się objazdy jest Starosta. Te
działania koordynowała Pani Sławomira Hermann, bieżący nadzór nad
bezpieczeństwem sprawuje policja. Most został zamknięty 13 listopada. Prace w
tej chwili zbliżają się już ku końcowi. W tym tygodniu zamykane są prace
konstrukcyjne. Mamy nadzieję, że aura będzie sprzyjająca i pozwoli na położenie
asfaltu.
 13 listopada spotkałem się z Prezesem Stowarzyszenia „Uśmiech Dzicka”, które
ma swoją siedzibę w Trzebnicy. Doszła do nich wiadomość, że jesteśmy jesteśmy
posiadaniu auta do transportu dzieci niepełnosprawnych i w dziecinie dowozu
naszych mieszkańców na zajęcia będziemy mogli ich tu wspomóc
 15 listopada obradowała Rada LGD i opiniowała złożone wnioski. W sumie z
naszej gminy jest 6 wniosków, które dotyczą remontów w budynkach gminnych (
wymiana okien), OKSiR wystąpił z wnioskiem o zakup instrumentów muzycznych
dla ośrodka kultury i chóru. Są też dwa wnioski osób fizycznych fizycznych
utworzenie gabinetu weterynaryjnego weterynaryjnego w Strzeszowie i zakup
pojazdu (ciągnik wraz z osprzętem). Te wnioski Rada LGD zaopiniowała
pozytywnie.
 15 listopada odbierałem wyróżnienie w konkursie „Sportowa Gmina 2012”. Jest to
corocznie przyznawane wyróżnienie. W Kapitule tego konkursu to między innymi:
Grażyna Rabsztyn, Irena Szewińska , Krzysztof Miklas.
 W Konkursie „Wrocławianina”, w którym startowały Gminy z województwa
dolnośląskiego i opolskiego i też znaleźliśmy się w gronie trzech wyróżnionych
gmin.
 17 listopada – odbył się już XV Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach
stupolowych. Startowało ok. 40 dzieci już od 4-5 lat. W sumie w zawodach
uczestniczyło 100 osób.
 18 listopada odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Ośrodka Zdrowia. Nasz
Ośrodek cały czas jest na plusie Gmina nie musi do niego dokładać. Ostatnio
został zwiększony przez NFZ kontrakt na ginekologię
 19 listopada odwiedził nas Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia i rozmawialiśmy w
sprawie opracowania planu węzła pawłowickiego. Już wcześniej nawiązaliśmy
współpracę z Wrocławiem w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w tym węźle.
Obecnie wracają te możliwości, a my jesteśmy zainteresowani współpracą.
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26 listopada wraz z dużym gronem radnych z naszej Gminy uczestniczyłem w
prezentacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska, która odbyła się w Starostwie
Powiatowym w Trzebnicy
27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Rady Gminy dot. rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich oraz budżetowej i inwestycji
28 listopada – poseł Marek Łaciński zaprasza mieszkańców naszej gminy do
rozmów o naszych lokalnych problemach
1 grudnia w świetlicy w Krynicznie odbędzie się turniej szachowy. Gościem
honorowym będzie Wojewoda Dolnośląski Aleksander Skorupa.
6 naszych miejscowości złożyło wnioski o dofinansowanie tzw. witaczy. Otrzymają
je Rogoż, Psary i Krzyżanowice. Zapraszamy też kolejne miejscowości do udziału
w programie „Odnowy Wsi”.

Ad.14
roku.

Radni bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXIII/12 z dnia 31 października 2012

Ad.15
Pani Sołtys Wysokiego Kościoła zapytała, dlaczego podatnicy, którzy zbywają
grunty pod drogę S5 musieli płacić IV ratę podatku za te grunty, których nie są już
właścicielami. W odpowiedzi pan Wójt Jakub Bronowicki stwierdził, że decyzja w tej
sprawie nie jest jeszcze prawomocna. To jest niezbędne żeby zaszły zmiany w
ewidencji, a potem dopiero zmiany w podatkach. Te naliczenia będą korygowane
również przez KRUS.
Ad.16
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.35 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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