Protokół Nr VI/XXVI/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00
w auli reprezentacyjnej Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 51.
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 13 (trzynastu).
Nieobecni byli: Adam Biszczanik i Zdzisław Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 14.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – Wójt Gminy
 p. Sławomira Hermann – kierownik referatu gospodarki
komunalnej i infrastruktury technicznej
 p. Joanna Adamek- kierownik gospodarki nieruchomościami
nieruchomościami i planowania przestrzennego
 p. arch. Joanna Mierzejewska – urbanista
 p. Zbigniew Gałuszka – autor miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Malinie i Piotrkowiczkach
 p. sołtysi wg. listy obecności.
 mieszkańcy gminy
 przedstawiciele lokalnej prasy
Ad.1

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy prosi się o dopisanie do porządku obrad w punkcie 15 projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XXIII/194/12 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości
w 2013 roku. Następnie odczytała proponowany program sesji i zapytała, kto jest za
przyjęciem porządku obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP
KRYNICZNO POŁUDNIE I.
4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie Malin.
5. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2013 - 2020.
7. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i jego
realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół z obszarów wiejskich Gminy
Wisznia Mała”, nr konkursu II/9.1.2/A/12.
Uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół Gminy Wisznia Mała.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności
pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa
oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na stałe obwody głosowania
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pierwoszów.
Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wysoki Kościół.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XXIII/194/12 Rady Gminy Wisznia
Mała z dnia 31 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2013 r.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Zamknięcie obrad.
Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał wójt gminy informując o działaniach podjętych od czasu ostatniej

sesji:

1. W tej chwili trwa wycena majątku przekazywanego do spółki
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne oraz nabór na kierownika i
głównego księgowego tej spółki
2. Spotkanie z dyrektorem Aeroklubu Wrocławskiego
3. Podziękowania dla mieszkańców Szymanowa a szczególnie zespołu
Szymanowianie za organizację spotkania noworocznego.
4. 7 stycznia spotkanie z mieszkańcami Ozorowic w sprawie jakości
drogi dojazdowej do ich nieruchomości
5. 12 stycznia spotkanie opłatkowe w Szewcach
6. 14 stycznia ruszyło nowe przedszkole w Strzeszowie, a 25 stycznia
było oficjalne otwarcie tego obiektu. Zachęcamy wszystkich do
zgłaszania dzieci do naszego przedszkola, które jest świetnie
wyposażone, posiada salę gimnastyczną i basen z kulkami.
7. 16 stycznia spotkanie z dyrektorami szkół w sprawach oświatowych.
Otrzymaliśmy w ramach programu POKL dofinansowanie dwóch
naszych projektów, ale Urząd Marszałkowski stwierdził, że musimy
wybrać tylko jedno działanie. Uzyskaliśmy ponad 300 tyś. zł i będą
korzystały z tego programu wszystkie szkoły z wyjątkiem Szewc,
które już wcześniej otrzymały dofinansowanie do utworzenia
pracowni przyrodniczej.
8. Prezentacja projektów studentów Politechniki Wrocławskiej nt.
zagospodarowania przestrzennego centrów naszych miejscowości,
9. 17 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Agencji
Nieruchomości Rolnych. Rozmawialiśmy w sprawach wniosków o
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przejęcie na mienie gminne gruntów. Dyrektor też przekazał nam
swoje oczekiwania w tej sprawie, do szczegółów powrócimy.
10. 18 stycznia w Krynicznie odbył się Przegląd Małych Form
Teatralnych, widać że z roku na rok poziom tego przeglądu wzrasta.
11. 21 stycznia z Panem Starostą Trzebnickim spotkaliśmy się w sprawie
schetynówki. Ilość pieniędzy pozwoliła na dofinansowanie 8
projektów, a nasz był 16. Jesienią ponownie złożymy wniosek i jest
większa nadzieja na dofinansowanie, bo jest na to dwa razy więcej
pieniędzy.
12. 22 stycznia spotkałem się z przedstawicielami Wrocławskiego Klubu
Motocrosowego, którzy w naszej gminie chcieliby utworzyć tor do
jazdy. Gmina takich terenów nie posiada, ale być może Agencja
Nieruchomości Rolnych ma takie tereny.
13. W szkole w Wiszni Małej uczestniczyłem w obchodach 150 rocznicy
Powstania Styczniowego
14. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym rozwoju aglomeracji
wrocławskiej i pozyskiwania środków na inwestycje. Projekt, o
którym rozmawialiśmy ma mieć wartość ok. 400 milionów złotych,
ale trzeba będzie utworzyć odpowiedni związek samorządów, żeby
mógł na zasadzie partnerstwa zarządzać tymi środkami.
15. Spotkałem się także z Panem komendantem policji w Trzebnicy.
Rozmawialiśmy o braku funduszy policji na utrzymanie posterunku
w Wiszni Małej. My jesteśmy zainteresowani jego funkcjonowaniem
i będziemy starać się, żeby ten posterunek w Wiszni Małej dalej
utrzymać.
16. Otrzymaliśmy informację, że 22 kwietnia zostanie wyłączony sygnał
analogowy telewizji. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie
się w starostwie powiatowym w Trzebnicy. Starosta zaprasza
sołtysów i tych, którzy mają kontakt z mieszkańcami o udział w tym
spotkaniu.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że mieszkańcy Krzyżanowic
złożyli do Rady Gminy wniosek o zmianę Studium.
Ad.3
Głos zabrała urbanistka arch. Joanna Mierzejewska informując, że mamy
obowiązujący w części plan na Kryniczno, ale ustawa zmusiła nas do opracowania
nowej edycji. Uchwała o przystąpieniu do jego sporządzenia jest datowana na
kwiecień 2011 roku. Fragmenty obszaru wsi Kryniczno zostały wyłączone z
opracowania w związku z brakiem zgody ministra na wyłączenie z produkcji rolnej.
Joanna Mierzejewska okazała na mapie ten teren. Poinformowała, że tereny, które
nie uzyskały zgody na wyłączenie to są grunty w III klasie bonitacyjnej gleb. Zapisy
nowego planu są generalnie zgodne z tym aktualnie obowiązującym planem i
studium. Zmieniają się zapisy szczegółowe dotyczące np. linii zabudowy; także
konserwator zabytków wprowadza nową kategorię, jaką jest chroniony obszar
naturalistyczny. Zlikwidowaliśmy tereny mieszkaniowe w formie zorganizowanej. Całe
budownictwo jest jednolicie potraktowane. Jest tu zaprojektowana jedna droga
wewnętrzna na zapleczu zapewniająca dojazd do drugiej części nieruchomości i do
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pól. Architekt Joanna Mierzejewska zgłosiła też autopoprawkę poprzez wymianę
pierwszej strony w projekcie uchwały. Związane jest to z koniecznością umieszczenia
w preambule uchwały zdania o zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania ze studium.
Architekt Joanna Mierzejewska przystąpiła do omawiania załącznika nr 2
każdorazowo wskazując na mapie obszar działki, podając jej numer i treść uwagi
oraz wyjaśniając powody, dla których nie uwzględniono jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn nie
uwzględnienia uwagi ujęto w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odrębnie każdej uwagi
złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO POŁUDNIE I.,
które nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Wisznia Mała w całości lub w
części (według załącznika nr 2):
1) UWAGA NR 1: „za” – 10 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
2) UWAGA NR 2: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) UWAGA NR 3: „za” – 13głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
4) UWAGA NR 4: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
5) UWAGA NR 5: „za” – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 2 głosy
6) UWAGA NR 6: „za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 4 głosy
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP
KRYNICZNO POŁUDNIE I.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
wraz z załącznikami pod głosowanie: „za” – 10 (dziesięć), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 3 (trzy). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr
VI/XXVI/231/13 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Głos zabrał urbanista Zbigniew Gałuszka, autor miejscowego planu
zagospodarowania terenu położonego w obrębie wsi Malin, który poinformował, że w
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trakcie opracowywania planu pozyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie.
Plan jest spójny ze studium, a do publicznego wglądu był wykładany dwukrotnie.
Zbigniew Gałuszka omawiając uwagi wymieniane w załączniku nr 3 do
uchwały każdorazowo wskazywał na mapie obszar działki, podając jej numer i treść
uwagi oraz wyjaśniając powody, dla których nie uwzględniono jej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn nie
uwzględnienia uwagi ujęto w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odrębnie każdej uwagi
(według załącznika nr 3) złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie MALIN, które nie zostały
uwzględnione przez Wójta Gminy Wisznia Mała w całości lub w części:
Głosowanie uwag dotyczących pierwszego wyłożenia do publicznego
wglądu projektu planu:
1)UWAGA NR 1: „za” – 10 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
2) UWAGA NR 2: „za” – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 2 głosy
3) UWAGA NR 3: „za” – 12głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
4) UWAGA NR 4: jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
5) UWAGA NR 5: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
6) UWAGA NR 6: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głosy
7) UWAGA NR 7: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
8) UWAGA NR 8: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
9) UWAGA NR 9: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
10)UWAGA NR 10: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
11)UWAGA NR 11: „za” – 13 głosów
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„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
12)UWAGA NR 12: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
13)UWAGA NR 13: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
14)UWAGA NR 14: „za” – 10 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
Głosowanie uwag dotyczących drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
projektu planu
1) UWAGA NR 1: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosy
2) UWAGA NR 2: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Malin.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały wraz z
załącznikami pod głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał
się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/232/13 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi
Piotrkowiczki. Autor opracowania Zbigniew Gałuszka okazał granice terenu objętego
planem na mapie. Potwierdził, że zgromadzono wszystkie niezbędne uzgodnienia i
opinie, a także, że plan dwukrotnie wyłożono do publicznego wglądu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odrębnie każdą uwagę
(według załącznika nr 3) wniesioną do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
PIOTRKOWICZKI, które nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Wisznia Mała
w całości lub w części.
Głosowanie
uwag
dotyczących
pierwszego
wyłożenia
do
publicznego wglądu projektu planu:
1) UWAGA NR 1: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) UWAGA NR 2: „za” – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
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3) UWAGA NR 3:
4) UWAGA NR 4:
5) UWAGA NR 5:
6) UWAGA NR 6:
7) UWAGA NR 7:
8) UWAGA NR 8:
9) UWAGA NR 9:

„wstrzymał się” – 2 głosy
„za” – 11głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 2 głosy
„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
„za” – 10 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy

Głosowanie uwag dotyczących drugiego wyłożenia do publicznego
wglądu projektu planu:
1) UWAGA NR 1: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) UWAGA NR 2: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) UWAGA NR 3: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
4) UWAGA NR 4: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
5) UWAGA NR 5: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
wraz z załącznikami pod głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VI/XXVI/233/13 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.6
Prowadząca obrady oddała głos kierownikowi referatu gospodarki komunalnej
i infrastruktury technicznej Pani Sławomirze Hermann, która przedstawiła przyczyny
zmian w planie budżetu na bieżący rok. Poinformowała zebranych, że głównym
powodem tych zmian jest decyzja Wojewody w sprawie schetynówki na odcinku
Kryniczo – Malin. Mieliśmy tam wykonać nakładkę z poszerzeniem i zatokami. W
pierwszym naborze znaleźliśmy się w strefie gmin, które zakwalifikowały się do
dofinansowania. Niestety w międzyczasie zmieniły się zasady podziału środków. Na
40 startujących jednostek dotację otrzymało tylko osiem. Nasz wniosek uplasował się
na 16 miejscu i nawet po przetargu nie mamy szansy na dofinansowanie.
Proponujemy, żeby nie blokować kwoty 2 miliony 300 tyś. zł i zdjąć to zadanie z
zadań inwestycyjnych. Nasz wkład w kwocie ponad 800 tyś zł chcemy przeznaczyć na
zadania inwestycyjne, takie jak:


Zagospodarowanie
dojazdowymi



Budowa świetlicy w Mienicach



Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej
oraz wodociągu w Wiszni Małej



Rekultywacja wysypiska w Mienicach



Zakup zasilacza awaryjnego UPS do Urzędu Gminy Wisznia Mała

zatoki

autobusowej

w

Szymanowie

wraz

z

drogami

Na wydatki bieżące proponujemy przeznaczyć kwotę 167.868,00 zł, w tym na remont
dróg gminnych 100 tyś. zł oraz 50 tyś. na dotację celową na pomoc finansową
udzieloną przez gminę powiatowi trzebnickiemu na wykonanie usług remontowych
drogi powiatowej Kryniczno - Malin, bo to że nie ma schetyny nie znaczy, że nic tam
się nie będzie działo. Będzie wykonywane poszerzenie. Przeznaczamy też środki na
zakup materiałów w administracji oraz utworzenie ustawowych rezerw: ogólnej i na
zarządzanie kryzysowe.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2013 - 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/234/13 i jest załącznikiem nr 5
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała

8

została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/235/13 i jest załącznikiem nr 6
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8

Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując, że projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i jego realizację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i
uczennic szkół z obszarów wiejskich Gminy Wisznia Mała” pozwoli nam na pozyskanie
dofinansowania na działania dotyczące oświaty i prowadzenie dodatkowych zajęć dla
dzieci po godzinach szkolnych. Projekt będzie realizowany we wszystkich naszych
szkołach z wyjątkiem Szewc, gdyż szkoła ta korzystała już z dofinansowania na
utworzenie pracowni przyrodniczej.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i
jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój
kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół z obszarów wiejskich Gminy
Wisznia Mała”, nr konkursu II/9.1.2/A/12.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/236/13 i jest załącznikiem nr 7
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Wisznia Mała. Wójt
Gminy poinformował, że ten projekt uchwały, który radni mają przed sobą jest to
uchwała wstępna, intencyjna. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w
poszczególnych programach zostaną ustalone w kolejnym etapie. To jest program
skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z
naszej gminy. Program ma na celu wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
aktywności oraz podnoszenia wyników w nauce i sporcie, motywowanie uczniów do
uczestnictwa w konkursach, zawodach i olimpiadach, stwarzanie pozytywnych
wzorców dla społeczności uczniowskiej, wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności
uczniów a przez to również promocja Gminy i gminnej oświaty poprzez osiągnięcia
uczniów.
Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/237/13 i jest załącznikiem nr 8
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z uwarunkowań życiowych pani
sołtys Kryniczna Sylwii Łagockiej, która musi wyjechać za granicę i złożyła prośbę o
wyrażenie zgody na wskazanie jej mamy pani Danuty Łysio, jako inkasenta podatku.
Pani Łysio mieszka w tym samym domu i mieszkańcy będą mieli możliwość uiszczenia
podatku pod tym samym adresem co zwykle.
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Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych
pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/238/13 i jest załącznikiem nr 9
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że ze względu na zmianę ustawy ordynacja
wyborcza ponownie wracamy do uchwały dotyczącej podziału gminy na stałe obwody
głosowania. Obwody głosowania u nas się nie zmieniają, ale proszę z projektu
uchwały wykreślić słowa „Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych”, gdyż ta
informacja jest zarezerwowana dla obwieszczeń.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na stałe obwody
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/239/13 i jest załącznikiem nr 10
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował, że kolejne dwie wsie przystępują
do Programu Odnowy Miejscowości są to Pierwoszów i Wysoki Kościół. Sołeckie
Strategie Rozwoju Wsi były przygotowane i przedyskutowane w sołectwach. Jednak
żeby można było pozyskać środki na realizację zamierzonych celów prosimy o
podjęcie uchwał umożliwiających aplikowanie po środki na te cele.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Pierwoszów
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/XXVI/240/13 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wysoki
Kościół.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0 , „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/XXVI/241/13 i jest załącznikiem nr 12 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.14
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Wójt Gminy poinformował, że komisja rewizyjna Rady Gminy zebrała się na
swoim posiedzeniu wczoraj, 29 stycznia i ustaliła plan pracy na bieżący rok. W
związku z tym prosimy o jego zatwierdzenie poprzez przyjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na
rok 2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/242/13 i jest załącznikiem nr 13
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości w 2013 r. Do Wójta Gminy
wpłynął wniosek od jednego z podatników prowadzących działalność gospodarczą na
naszym terenie, która jak twierdzi nie przynosi zysków o zwolnienie z podatku bądź
zmianę stawki. Jeżeli nie będzie zmiany wysokości podatków to firma ta
zdecydowała, że zamknie swoją działalność na naszym terenie. To byłoby dla nas
dużą stratą, bo nie tylko my stracilibyśmy całkowicie podatek od działalności, ale nasi
mieszkańcy straciliby pracę. Dotychczas obowiązywała stawka 0,44 zł. Na
wczorajszym posiedzeniu komisji członkowie zdecydowali o obniżeniu stawki do 30
groszy. To nie byłaby duża zmiana, ale gest dobrej woli w stosunku do podatnika.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są inne propozycje?
Nie zgłoszono innych propozycji.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XXIII/194/12 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 31 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –9 (dziewięć), „przeciw”- 1 (jeden), „wstrzymał się”- 3
(trzy). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXVI/243/13 i jest
załącznikiem nr 14 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.16
Radni bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.
Ad.17
Głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając zgromadzonym nowego kierownika
referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Panią Joannę
Adamek, która jest w tej chwili szefem dla gminnego architekta i geodety. Jest osoba
z bogatym doświadczeniem pracy w samorządzie, które mamy nadzieję wykorzystać
w zmaganiach z naszymi problemami.
Głos zabrała także kierownik Sławomira Hermann informując o złym stanie
dróg na terenie gminy. Są duże dziury. Jest mokro, w dzień temperatury dodatnie, a
w nocy mróz. To wszystko powoduje, że stan dróg jest coraz gorszy. Zmienia się
prawo dotyczące zamówień publicznych i w tej chwili sytuacja jest taka, że jeżeli
wiemy, że wydamy więcej niż 60 tyś. zł to musimy zrobić przetarg na trzy osobne
zadania tj. na remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych i podbudowę dróg. U nas największy problem jest z tymi
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drogami, które nie mają rowów i odwodnienia. Mamy jeszcze naprawy
pogwarancyjne i gdzie będzie można to chcemy to wykorzystać.
Referat gospodarki komunalnej w tej chwili jest w trakcie przygotowywania bazy do
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowy,
które posiadają mieszkańcy z firmami świadczącymi usługi w zakresie odbioru
odpadów komunalnych trzeba będzie rozwiązywać indywidualnie, gmina nie może w
tym pośredniczyć – poinformowała kierownik Sławomira Hermann.
Ad.18
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.10 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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