Protokół Nr VI/XXVIII/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 marca 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 – 13 (trzynastu).
Nieobecny byli: Renata Nowak, Zdzisław Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 9.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – wójt gminy
 p. Mariusz Fedzin – sekretarz gminy
 p. Sławomira Hermann – kierownik referatu gospodarki
komunalnej i infrastruktury technicznej
 p. Karolina Kempiszak- kierownik Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych
 p. sołtysi wg. listy obecności.
 przedstawiciele lokalnej prasy
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała 2013 - 2020.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
5. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2014 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XVIII/159/12 z dnia 23 maja 2012 r. dotyczącej ustalania zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karta Nauczyciela.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wisznia Mała w 2013 r.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy
Miejscowości Krzyżanowice na lata 2010 -2017.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy
Miejscowości Rogoż na lata 2010 -2017.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy
Miejscowości Wisznia Mała na lata 2013 -2020.
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11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zamknięcie obrad.
Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał wójt gminy informując o działaniach podjętych od czasu
ostatniej sesji:
-28 lutego – podpisanie apelu wójtów i burmistrzów o dopilnowanie
budowy trasy S5. Dobrze by było żeby głos od nas dochodził do władz, że
to dla nas jest bardzo ważny problem, że nam zależy na jego rozwiązaniu
i czekamy na to. Pan poseł Marek Łapiński też przyłączył się do tej
inicjatywy i ze swojej strony skierował apel do rządu, który te działania
ma wzmocnić.
- 1 marca – odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień „Super Gmina”.
Grupa Odnowy Wsi Malin wraz z panią Marzanną Ziętek, panią sołtys i
radą sołecką zgłosili projekt do kapituły tej nagrody i stąd ta nominacja
dla naszej Gminy.
4 marca – uczestniczyliśmy razem z panią kierownik Karoliną Kempiszak
w spotkaniu z panią minister Krystyna Szumilas w sprawie 6-latków w
szkole. Jednak sprawy finansowe na tej konferencji nie zostały
wyeksponowane. Póki co nie ma co liczyć na większą subwencję na ten
cel, a wręcz przeciwnie subwencja jest niższa w stosunku do projektu
budżetu.
- 7 marca – spotkanie sołtysów. Mieliśmy okazję spotkania i rozmowy z
nowym komendantem policji w Trzebnicy. Mamy nadzieje na skuteczną i
częstą współpracę. Omówiliśmy na tym spotkaniu także problemy
związane z gospodarowaniem odpadami.
- 8 marca – spotkaliśmy się z firmą Tauron Dystrybucja, żeby omówić
problemy energetyczne, a zwłaszcza te dotyczące eksploatacji oświetlenia
na naszym terenie
- 8 marca- spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie płatności na drodze krajowej nr 5 i S8. Węzeł pawłowicki znajduje
się na terenie trzech gmin ( Wrocław, Wisznia Mała i Długołęka). Na dzień
dzisiejszy za oświetlenie tych dróg płacą gminy, ale GDKiA musi rozdzielić,
za które lampy płaci która gmina. Jest to tym bardziej trudne, że
rozmowy są prowadzone z trzema różnymi przedstawicielami tej samej
firmy, gdyż za część lamp odpowiada rejon Oborniki Śląskie, za część
Oleśnica i Wrocław.
- 9 marca - obchody Dnia Kobiet. W wielu miejscowościach zostały
zorganizowane spotkania z tej okazji. Dziękuję organizatorom za pamięć o
święcie naszych Pań.
- 11 marca – Wojewoda Dolnośląski przyznał wyróżnienie „Sołtys Roku”, z
naszej gminy otrzymał je w tym roku pan Bronisław Stawiński, któremu
gratulujemy i dziękujemy za pracę na rzecz miejscowej społeczności.
- 13 marca – odbyło się spotkanie członków Zarządu LGD w sprawie
zmian personalnych, bowiem dotychczasowy dyrektor nie zaakceptował
zmian warunków pracy i płacy.
- 14 marca – spotkanie dotyczące organizacji cyklicznej imprezy na
poligonie Raków „Operacja Zachód”. Planuje się ją na ostatni weekend
maja. Będzie można zobaczyć czołg Leopard, samoloty F16,
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Messerschmitty; imitacje pola walki. Będą prezentowały się różne
stowarzyszenia historyczne z Polski i Czech, które dysponują
wyposażeniem z czasów II Wojny Światowej,
- spotkanie w sprawie inicjatywy utworzenia w naszej Gminie Koła
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czekamy jeszcze na utworzenie oddziału w
szkole w Wiszni Małej. Będzie to podmiot działający na rzecz i
wspomagający dzieci z naszej Gminy.
-15 marca – razem z panią skarbnik Marią Januszek byliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim celem podpisania aneksu do umowy
-16 marca – w Obornickim Ośrodku Kultury, jak co roku odbyła się
Wystawa Stołów Wielkanocnych, w której naszą Gminę reprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich z Wiszni Małej „Wisienka” i otrzymało również
I nagrodę Burmistrza Obornik Śląskich za najpiękniejszą palmę
wielkanocną.
-17 marca – wspieramy akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Na
kresach wschodnich w tym roku w ramach tej akcji planuje się wyjazd
młodzieży na Ukrainę i Białoruś. Młodzi ludzie będą porządkować łącznie
52 cmentarze z grobami naszych przodków.
- 20 marca – Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich i
Doliny Baryczy- sprawozdanie Zarządu za ubiegły rok i plany na rok
bieżący i przyszły
- 22 marca - spotkanie gmin, które maja utworzyć stowarzyszenie w celu
wspólnych działań na rzecz tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
- 24 marca - Jarmark Wielkanocny w Psarach – impreza o coraz szerszym
zasięgu, przygotowywana wespół ze szkołą podstawową. Połączono to
wręczeniem nagród za prace rysunkowe o tematyce wielkanocnej „Zając
Wielkanocny”. Na ten konkurs wpłynęło ok. 160 prac, a te, które można
tu dzisiaj podziwiać to są prace wyróżnione.
- 26 marca – Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej, podczas którego
ukonstytuował się nowy Zarząd. Prezesem został Pan Lech Bienias.
- 26 marca – spotkanie członków Kapituły Organizacyjnej Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy na temat przygotowań
tegorocznej edycji tego festiwalu.
Pan wójt Jakub Bronowicki odczytał także podziękowanie przygotowane
przez uczennicę Anię Kitlińską, za ufundowanie stypendium i
poinformował, że Ania została Mistrzynią Polski w zakresie akrobatyki
sportowej zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.
Ad.3

Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała,
że projekty uchwał budżetowych szczegółowo przeanalizowano na
posiedzeniu komisji finansów i budżetu Rady Gminy. Prosimy państwa o
zwiększenie planu budżetu na łączną kwotę 1 mln zł i wprowadzenie
dwóch nowych zadań rocznych. Jest też przykra zmiana o zmniejszeniu
subwencji oświatowej o ponad 300 tyś. zł. Jeżeli chodzi o zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej to prosimy państwa o zgodę na
zwiększenie planu o 31tyś. zł na zagospodarowanie zatoki autobusowej w
Szymanowie. Ma to na celu uporządkowanie tego terenu poprzez działania
architektoniczne. Tam są problemy przebiegiem linii energetycznej. To
musimy uporządkować oraz wykonać placyk z ławeczkami i terenem
zielonym. Razem zabezpieczamy na to zadanie 70 tyś. zł i to pozwoli nam
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przygotować przetarg. Myślę, że po przetargu ta kwota okaże się dużo
niższa. Jeżeli dziś to Państwo zatwierdzicie to przetarg będzie w kwietniu.
Kolejnym zadaniem jest modernizacja budynku komunalnego po starym
ośrodku zdrowia. Na piętrze tego budynku mieści się siedziba punktu AA i
księgowość ośrodka zdrowia. Parter planujemy udostępnić na potrzeby
gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustawa nakazuje nam
zatrudnienie jeszcze jednej osoby w GOPS-ie, ale warunki lokalowe w
urzędzie już na to nie pozwalają. Mieliśmy na to zarezerwowaną kwotę
100tyś. zł. Całkowity kosztorys obejmuje wymianę posadzek, wymianę
okien i instalacji: elektrycznej, telefonicznej, komputerowej. Być może
przeniesiemy tam jeszcze jakieś biura, których funkcjonowanie nie wiąże
się z koniecznością uiszczania przez klientów płatności w kasie banku. Po
przetargu koszt tej modernizacji z pewnością się zmniejszy. Niestety i tak
nie wystarczy pieniędzy na wykonanie elewacji, zrobimy tylko taras i
kotłownię.
Jest prośba o zwiększenie o kwotę 183 tyś. zł budżetu z
przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy. To
nam pozwoli na zrealizowanie trzech zadań. Wprowadzimy oświetlenie
LED na wydzielonych skrzyniach energetycznych, żeby można było
sprawdzić oszczędności. Żywotność zwykłej lampy określa się na 5 lat, a
ledowej na 11. Lampy ledowe dają też bardziej rozproszone światło i mają
taką możliwość, że nocą można ustawić mniejsze natężenie prądu.
Chcemy się przekonać czy zastosowanie takich lamp rzeczywiście
przyniesie wymierne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. To są
drogie inwestycje, koszt kabla jest wysoki. Mamy do weryfikacji jeszcze
osiem projektów, żeby zapewnić bezpieczeństwo przy głównych trasach,
wjazdach do miejscowości.
Prosimy o zwiększenie planu na budowę świetlic wiejskich w
Krzyżanowicach i Rogożu. Występujemy z wnioskiem do programu
Odnowy Wsi i potrzebne są jeszcze niewielkie kwoty żeby do końca
przygotować te wnioski.
Rozstrzygnięty jest już przetarg na budowę świetlicy w Mienicach,
który wygrała firma z Milicza. Jest to firma mająca już doświadczenie w
pracy z samorządami i mamy nadzieję na dobrą współpracę.
Kolejną ważną inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w
Ligocie Pięknej, Wiszni Małej i Wysokim Kościele. Te środki, które w tej
chwili otrzymaliśmy są przeznaczone na kanał główny i boczne odcinki, a
na przyłącza już nie. Chcemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, ale żeby to można było zrobić musimy zaplanować
środki w budżecie gminy.
W zadaniach rocznych wpisaliśmy remont kotła c.o. w OKSiR. Ten,
który jest cieknie i nie nadaje się już do remontu. Planowaliśmy
podciągnięcie nitki gazociągu z ośrodka zdrowia i zamontowanie kotła
gazowego, ale gazownia nie wyraziła na to zgody. W związku z tym na
razie planujemy zamontować butlę z gazem i kocioł gazowy, uzyskać
pozwolenie na budowę, przygotować całą infrastrukturę, a kiedy gazownia
się zgodzi doprowadzić nitkę gazu sieciowego. Ten budynek jest na to
przygotowany.
Podobna jest sytuacja w świetlicy w Strzeszowie. Tam też może być
zamontowany kocioł gazowy.
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Na całość tych inwestycji planuje się przeznaczenie kwoty 1 mln. zł i jeżeli
Państwo wyrażą zgodę całość będzie pochodziła z emisji obligacji
komunalnych.
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” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXVIII/251/13 i jest załącznikiem nr 2 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” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXVIII/252/13 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.5

Ustawa obliguje Radę Gminy do podjęcia do końca marca uchwały o
wyodrębnieniu w budżecie funduszu sołeckiego. Omawialiśmy tę sprawę
na spotkaniu w dniu 7 marca i Państwo sołtysi są „za”. Stąd decyzja o
przedłożeniu tego projektu uchwały do zatwierdzenia na dzisiejszej sesji.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na
2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
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/XXVIII/253/13 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.6
Głos zabrała kierownik Karolina Kempiszak. Przypomniała, że
nauczycieli
też
obowiązuje
40–sto
godzinny
tydzień
pracy.
Z tego według Karty Nauczyciela na zadania dydaktyczne jest
przewidziane od 18 do 25 godzin. Dyrektor szkoły również jest
nauczycielem, a w szkołach podstawowych w Psarach i Wiszni Małej nie
jest wspomagany przez wicedyrektora. Prosilibyśmy zatem o częściowe
przesunięcie ciężaru z godzin dydaktycznych na zadania zarządcze –
zarządzanie placówką oświatową. Projekt uchwały był przedłożony do
akceptacji związkom zawodowym nauczycieli, po negocjacjach został
pozytywnie zaopiniowany. Z projektem uchwały zapoznali się również
dyrektorzy szkół.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia
Mała Nr VI/XVIII/159/12 z dnia 23 maja 2012 r. dotyczącej ustalania
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
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kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art.
42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karta Nauczyciela.
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/XXVIII/254/13 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła piętnaście minut przerwy w
obradach, która trwała od 11.00 do 11.15
Ad.7
Głos zabrał wójt gminy informując, że kolejny punkt porządku
obrad, dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jest to uchwała
periodyczna, którą Rada Gminy podejmuje corocznie. Ten program
obejmuje psy i koty, i nie dotyczy innych zwierząt. Uchwała zaopiniowana
pozytywnie przez właściwe podmioty.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wisznia Mała w 2013 r.
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/XXVIII/255/13 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.8
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że jest
potrzeba zmiany przyjętych wcześniej planów odnowy miejscowości.
Złożyliśmy wnioski do tego programu, ale wpisaliśmy datę realizacji 20112012, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zapis 2010 – 2017 i to
jest pierwsza zmiana. W Planie Odnowy Miejscowości Wisznia Mała
zapisaliśmy z kolei „rewitalizacja szkoły podstawowej”, a instytucja
zarządzająca zażyczyła sobie „rewitalizacja pałacu” i ten zapis także
poprawiamy.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan
Odnowy Miejscowości Krzyżanowice na lata 2010 – 2017.
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/XXVIII/256/13 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan
Odnowy Miejscowości Rogoż na lata 2010 – 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0,
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„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXVIII/257/13 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan
Odnowy Miejscowości Wisznia Mała na lata 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/XXVIII/258/13 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.11
Radni bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXVII/13 z dnia 27 lutego
2013 roku.
Ad.12
Wójt Gminy poinformował, że na spotkaniu sołtysów, jak co roku
omawiano
sprawę
organizacji
dożynek
gminnych.
Deklarację
przygotowania tej imprezy wyraził sołtys wsi Szymanów. Dożynki odbędą
się 8 września.
Następnie Pan wójt oraz przewodnicząca Rady Gminy złożyli wszystkim
życzenia świąteczne.
Ad.13
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 11.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję
Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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