Protokół Nr VI/XXVII/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 lutego 2013 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.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu).
Nieobecny był radny Krzysztof Baraniuk.
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.
Wyjaśnienia dotyczące procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku
z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi S5 relacji Poznań- Wrocław są
załącznikiem numer 2.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 3 do 9.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – wójt gminy
 p. Mariusz Fedzin – sekretarz gminy
 p. Joanna Adamek- kierownik gospodarki nieruchomościami i
planowania przestrzennego
 p. Karolina Kempiszak- kierownik Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych
 p. Aleksandra Bębenek – młodszy referent ds. gospodarki
odpadami
 p. Marcin Buczak – podinspektor ds. infrastruktury technicznej
 p. sołtysi wg. listy obecności.
 mieszkańcy gminy
 przedstawiciele lokalnej prasy
Ad.1

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany
program sesji i zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała 2013 - 2020.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wisznia Mała przez osoby
fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
Wisznia Mała. – Projekt uchwały w trakcie konsultacji społecznych, w
przypadku zgłoszenia uwag możliwe wycofanie z porządku obrad.
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7.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zamknięcie obrad.
Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał wójt gminy informując o działaniach podjętych od czasu ostatniej sesji:
- odbyło się spotkanie dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku
z realizacją budowy drogi S5 relacji Wrocław – Poznań. Na spotkaniu tym obecna
była kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania
przestrzennego Pani Joanna Adamek, która za chwilę przybliży Państwu sprawy tam
poruszane.
- spotkaliśmy się z kierownictwem MPWiK ( Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji) rozmawialiśmy miedzy innymi o przekazaniu przez TOYę rury
kanalizacyjnej i ustanowienia służebności przesyłu. Ponieważ są to skomplikowane
sprawy (rura ta przebiega nie tylko przez grunty TOYA, ale i Agencji Mienia
Wojskowego, szkoły oficerskiej) w związku z tym jest wymagane zgłoszenie do
Ministerstwa Obrony Narodowej i uzyskanie jego zgody. W rezultacie sprawa trwa
długo.
- w Urzędzie Marszałkowskim razem z Panią Skarbnik podpisaliśmy Aneks do umowy
dotyczącej działań prowadzonych przez gminę.
- w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli
gmin zainteresowanych przystąpieniem do programu, który ma zamiar uruchomić
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Aglomeracje z ministerstwa otrzymają środki na
tzw. zintegrowane inwestycje komunalne np. na komunikację. W naszej aglomeracji
zainteresowanie tym projektem zgłosiło 15 gmin. Warunkiem aplikowania po środki
jest powołanie podmiotu, który będzie reprezentował aglomerację w kontaktach
z ministerstwem i przygotowanie odpowiednich wniosków. Chętni do skorzystania
z tego programu powinni przystąpić do Stowarzyszenia. Stąd na dzisiejszej sesji
projekt odpowiedniej uchwały.
- razem z Panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Starostą byliśmy w terenie,
żeby podjąć decyzję dotyczącą wykorzystania na naszych drogach tzw. gumowanego
asfaltu. To jest materiał mniej nasiąkliwy, bardziej plastyczny i nie kruszy się tak
szybko pod wpływem warunków atmosferycznych, jak tradycyjny asfalt. U nas w tej
technologii jest wykonany odcinek ul. Prostej w Ligocie Pięknej. Tam były
prowadzone naprawdę głębokie wykopy pod kanalizację i jak do tej pory ta
technologia dobrze się sprawdza.
- odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u, podczas której Pani kierownik
Ośrodka Zdrowia poinformowała o już zawartych kontraktach i tych, o które jeszcze
się stara. Na tę chwilę pozyskaliśmy o 30% środków z NFZ więcej niż w ubiegłym
roku.
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- w Starostwie Powiatowym odbyło się także spotkanie informacyjne dotyczące
wyłączenia telewizyjnego sygnału analogowego, które na naszym terenie ma
nastąpić 22 kwietnia br.
- 15 lutego podpisaliśmy porozumienie w sprawie dofinansowania zakupu wozu
bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Na mocy tego porozumienia
przeznaczymy 30 tyś. zł do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki
dofinansowaniu gmin Komendant Wojewódzki ogłosi przetarg i zakupi samochód
ratowniczo-gaśniczy dla Powiatowej Straży Pożarnej Trzebnicy
- 16 lutego odbyły się I Mistrzostwa Gminy Wisznia Mała w Pływaniu. Mam nadzieję,
że będzie to cykliczna impreza dla naszych najmłodszych mieszkańców. W zawodach
uczestniczyli uczniowie z czterech naszych szkół podstawowych oraz gimnazjów. W
sumie w mistrzostwach wzięło udział prawie 160 dzieci. Takie zajęcia świetnie
wpływają na kondycję i zapobiegają degradacji kręgosłupów. Przypominam też, że w
piątki mieszkańcy gminy Wisznia Mała mogą zakupić bilet na basen w promocyjnej
cenie.
- 20 lutego miało miejsce otwarcie wystawy „Serafini- anioły miłości” i możliwość
spotkania z autorką prac Panią Haliną Mońka.
- 21 lutego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej omawialiśmy sprawy
związane z utworzeniem stref ochronnych dla naszych wód. Strefy powstaną w
oparciu o przepisy nowej ustawy i prosiliśmy o przyspieszenie prac związanych z
powstaniem tego dokumentu.
- 27 lutego – pracowały Komisje Rady Gminy, na których omawiano projekty uchwał
na dzisiejszą sesję, a następnie razem z Przewodniczącą Rady Gminy uczestniczyłem
w otwarciu trzebnickiego SORu. Szpital trzebnicki dzięki kwocie 5 mln zł wybudował
oddział ratunkowy, który ma obsługiwać 4 powiaty i będzie miał za zadanie szybko
udzielić pomocy poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos pani Joannie Adamek,
która poinformowała, że została wydana Decyzja na mocy, której Wojewoda
Dolnośląski udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
na realizację budowy drogi ekspresowej S 5. Lokalizacja tej inwestycji powoduje, że
Skarb Państwa stanie się właścicielem blisko 180 działek na terenie naszej gminy,
przejętych od właścicieli prywatnych, z dniem, w którym ta decyzja stanie się
ostateczna. Z tą chwilą rozpoczną się procedury ustalenia wysokości odszkodowania
za przejęte grunty. Ustalenie odszkodowania za wywłaszczony grunt nastąpi na
podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłych rzeczoznawców,
wyłonionych w drodze przetargu. Przystępując do sporządzania wyceny, biegły
będzie zobowiązany do skontaktowania się z właścicielem nieruchomości i dokonania
jej oględzin.
Pani kierownik Adamek zachęcała do osobistego uczestnictwa w oględzinach
i wskazywania biegłemu rzeczoznawcy istotnych aspektów dotyczących
wywłaszczonej nieruchomości, które mogą mieć istotny wpływ na ustalenie jej
wartości. Warto też zapoznać się z operatami szacunkowymi, jeżeli będą uwagi to
należy je złożyć na piśmie i odnieść się do konkretnych zapisów. Wysokość należnego
odszkodowania zostanie określona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, od której
będzie służyło odwołanie do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
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Ad.3
Wójt gminy Jakub Bronowicki poinformował, że zmiany w dochodach
budżetowych są niewielkie i związane z przypisaniem odpowiedniej klasyfikacji
budżetowej za zajęcie pasa drogowego. Ta zmiana, która jest dotyczy
zaangażowania naszych wolnych środków z nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jst z lat ubiegłych i zwiększenia po stronie planu
wydatków budżetowych o kwotę 1.044.00,00 zł na realizację kanalizacji w Ligocie
Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej. Zmiany te wynikają z konieczności
dokonania zmian zapisów w WPF.
Na wniosek Pełnomocnika Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Wiszni Małej przenosimy środki finansowe do dopłat do spółek prawa handlowego.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2013-2020.
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/XXVII/244/13 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013.
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/XXVII/245/13 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5

Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos pani kierownik Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych Karolinie Kempiszak, która przypomniała, że
projekt tej uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniu komisji Rady
Gminy. Uchwałą tą porządkujemy sprawy dotyczące dotacji. Mamy taką uchwałę dla
przedszkoli publicznych, a ta rozszerza się na przedszkola niepubliczne.
Zastosowaliśmy tu najniższe wg. ustawy poziomy. Uchwała ta reguluje także
szczegółowo tryb i zakres kontroli. Pytań nie było.
Kierownik Karolina Kempiszak zwróciła się także o dobrowolne wsparcie
finansowe dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Szewcach, która osiąga znaczące
sukcesy sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce. Jednak jej osiągnięcia sportowe
wymagają ciągłego treningu. Na co dzień uczennica ta trenuje w AZS Wrocław i jest
to związane z dużymi kosztami. Rodzina boryka się w tej chwili z problemami
finansowymi i jeżeli im nie pomożemy to dziewczynka będzie musiała zrezygnować
z treningów. Niestety nie możemy objąć jej pomocą stypendialną, gdyż jest
uczennicą szkoły podstawowej. Jednak Państwo możecie wspomóc dziecko
przekazując pieniądze na rachunek własny dochodów szkoły z zaznaczeniem, że są to
pieniądze na treningi dla tej dziewczynki. Wszelkich informacji udziela szkoła i SAPO.
Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
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prowadzonych na terenie Gminy Wisznia Mała przez osoby fizyczne lub prawne inne
niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
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/XXVII/246/13 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrał wójt gminy Wisznia Mała informując, że w projekcie uchwały
dotyczącej warunków i trybu finansowania sportu zapisano zasady obowiązujące
zespoły sportowe starające się o wsparcie finansowe. Dotychczas te organizacje
działały w ramach ustawy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych. Teraz
sport ma swoją ustawę i ta uchwała porządkuje te sprawy. W uchwale określamy
zasady finansowania rozwoju sportu, które polegają m.in. na udzielaniu dotacji
klubom sportowym posiadającym i wykazującym we wniosku własny wkład
finansowy nie mniejszy niż 10% kwoty dotacji. Wymóg posiadania własnego wkładu
finansowego nie dotyczy klubów, które będą realizować zadania publiczne w zakresie
upowszechniania sportu dla mieszkańców gminy do ukończenia 17 roku życia.
Dotacja może być przeznaczona na realizację programów sportowych,
pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach, na utrzymanie i remont obiektów i urządzeń sportowych oraz zakup
sprzętu sportowego. Uchwała określa także limit wydatków na transport i delegacje,
których wysokość nie może przekroczyć 20% dotacji.
Kuby sportowe mają obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji umowy.
W przypadku wykorzystania tyko części kwoty dotacji przekazanej na realizację
zadania, niewykorzystana jej część podlega zwrotowi na wskazany w umowie
rachunek bankowy.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie 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/XXVII/247/13 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos
podinspektorowi Marcinowi Buczakowi, który poinformował zebranych, że wydział
Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniósł do uchwały
dotyczącej regulaminu utrzymania porządku i czystości uwagi. Stosując się to tych
sugestii wprowadzamy zmiany do regulaminu. Pierwsza sprawa to zapisaliśmy, że
jest obowiązek systematycznego uprzątania zanieczyszczeń, w tym chwastów.
Uznano, że Rady Gmin nie są uprawnione do takich uszczegółowień. Kolejna sprawa
to mycie w myjniach, które potraktowano jak ograniczenie konkurencji. Zapisujemy,
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że mycie poza myjniami można przeprowadzać, jeżeli nie powoduje to
zanieczyszczenia środowiska i odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach
nieruchomości, a ścieki z mycia nie są odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub ziemi. Kolejna sprawa to określenie częstotliwości wywozu odpadów,
które powstają nieregularnie. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych, po dyskusji
na komisjach, zmieniamy na „nie rzadziej niż raz na kwartał”. Służby kontrolne
Wojewody wyraziły przekonanie, że Rada Gminy nie może w uchwałach powielać
zapisów ustawowych. Uznano także, że zakaz wpuszczania psów na tereny placów
zabaw jest ograniczeniem praw właścicieli zwierząt. Ostatnia kwestia dotyczy
problemu deratyzacji. Uznaliśmy, że będzie się ją przeprowadzać w zależności od
potrzeb, a wydział nadzoru i kontroli zalecił wprowadzenie zapisu, że deratyzację
przeprowadza się, co najmniej raz w roku.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku 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/XXVII/248/13 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8

Głos zabrała Pani Aleksandra Bębenek, która poinformowała, że zmiany wzoru
deklaracji wynikają z zastrzeżeń przedłożonych przez wydział kontroli i nadzoru
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zmieniamy termin składania
deklaracji przesuwając go z 30 marca na dzień 15 kwietnia. Planowaliśmy
wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych (od trzeciego dziecka wzwyż)
uznanych przez pomoc społeczną za potrzebujące pomocy i dla osób starszych
powyżej 80 roku życia. Niestety po przesłaniu projektu do nadzoru nie zezwolono
nam na wprowadzenie tych zapisów uzasadniając to tym, że ustawa nie przewiduje
zniżek podmiotowych, a jedynie przedmiotowe. Jeżeli zaistnieje taka możliwość
prawna to wprowadzimy zniżki.
Każdy z właścicieli nieruchomości będzie miał obowiązek złożyć deklarację,
która będzie podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Osoby
sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną przejmują wszystkie obowiązki
właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej
zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat. Deklaracje zostaną
dostarczone bezpośrednio do właścicieli nieruchomości. Będzie tez możliwość ich
pobrania i złożenia w formie elektronicznej poprzez stronę urzędu Gminy Wisznia
Mała. Termin składania pierwszej deklaracji to 15 kwietnia 2013 r. a następne
deklaracje składane będą w terminie 14 dni od zamieszkania lub zaistnienia zmiany.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości.
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/XXVII/249/13 i jest
załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
6

Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując, że prace na projektem
utworzenia Stowarzyszenia Gmin Aglomeracji Wrocławskiej trwają już od dłuższego
czasu. Niejednokrotnie już miały miejsce takie sytuacje, że różne zawirowania
polityczne burzyły mozolnie budowane programy gospodarcze. Utworzenie
Stowarzyszenia ma temu zapobiec. W granicach aglomeracji mogą być podejmowane
starania i aplikowanie o środki finansowe na realizację wspólnych celów. Nie ma
ustawy, która by regulowała te sprawy. Parlament niestety nie określił żadnych ram
w tym zakresie. Stąd działania wstępne, żeby zacząć się przygotowywać. Na
finansowanie Stowarzyszenia każda z gmin przeznaczy niewielki % dochodu. Składka
dla nas będzie wynosiła około kilkunastu tysięcy złotych.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej.
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/XXVII/250/13 i jest
załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Radni bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXVI/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku.
Ad.11
Głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak w sprawie zmian w gospodarce
odpadami. Nieubłaganie zbliża się lipiec i czas, kiedy to gmina przejmie
odpowiedzialność za realizację tej ustawy. Ja widzę tu dużą potrzebę zorganizowania
spotkań z mieszkańcami, żeby przybliżyć im te sprawy. Jest bardzo ważna kwestia
rozwiązania umów z firmami, które wywożą śmieci i decyzja dotycząca segregacji.
Musimy uświadomić mieszkańcom, że albo będą segregować odpady i wtedy płaci się
mniej, albo nie i wtedy stawka jest wyższa, ale jeżeli ktoś zadeklaruje, że będzie
segregował i nie wywiąże się z tego zobowiązania, to podczas kontroli zostanie to
wychwycone. Zastosowanie kompostowników też znacznie ograniczy masę
wywożonych odpadów. Wszystko to trzeba jednak przekazać ludziom w każdej wsi.
Głos zabrał wójt gminy informując, że najpierw należało przyjąć wzór
deklaracji i trochę trwało jego przygotowanie, gdyż czekaliśmy na uwagi Wydziału
Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście, planujemy
cykl spotkań z mieszkańcami w każdej miejscowości. Najpierw jednak chcielibyśmy
spotkać się i omówić różne problemy z sołtysami.
Po krótkiej naradzie ustalono termin spotkania sołtysów na 07 marca br. o godzinie
10.00 w OKSiR Wisznia Mała.
Pan wójt gminy poinformował , że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wystąpił z wnioskiem o podjęcie współpracy i pomoc przy rozpropagowywaniu
różnych informacji i ogłoszeń z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prosimy Państwa
sołtysów o podjęcie tej współpracy.
Wójt Jakub Bronowicki zawiadomił, że Wojewoda Dolnośląski zwrócił się o
wytypowanie kandydatur do konkursu na Sołtysa Roku. W ubiegłym roku ten tytuł
otrzymały Pani Daniela Ciecierska z Ligoty Pięknej i Pani Barbara Wilk
z Piotrkowiczek. W tym roku przedstawiliśmy kandydatury Pani Bożeny Bienias i Pana
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Bronisława Stawińskiego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie okazja do
uhonorowania kolejnych sołtysów.
Jesteśmy po otwarciu ofert na wyłonienie wykonawców remontów dróg. Jak
tylko warunki będą odpowiednie przystąpimy do remontów – poinformował wójt
Jakub Bronowicki.
Ad.12

Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.55 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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