Protokół Nr VI/XXXV/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 września 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 witając przybyłych na
obrady radnych, sołtysów, wójta gminy i pracowników urzędu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 12 ( dwunastu).
Nieobecni byli radni: Krzysztof Baraniuk, Grażyna Skowrońska, Zdzisław
Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 11.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Joanna Adamek – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
planowania przestrzennego Urzędu Gminy Wisznia Mała
 Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego
Mierzejewska ochrony środowiska
 Joanna Mierzejewska – architekt, urbanista
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na wniosek
Wójta Gminy poszerza się porządek obrad o punkt 12 dotyczący projektu uchwały w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała proponowany program sesji i zapytała, kto
jest za przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu zmian.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2013 –
2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego powiatu
Trzebnickiego.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej od Powiatu
Trzebnickiego na realizację inwestycji drogowej.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała
w 2013 r.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę
nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A.
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12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o działaniach
podejmowanych od ostatniej sesji.
- 31 sierpień – na terenie lotniska w Szymanowie odbył się Piknik Lotniczy, Aeroklub
Wrocławski buduje stały kalendarz tych imprez. Jak co roku można było podziwiać akrobacje
samolotowe w wykonaniu grupy „Żelazny” i przelot samolotów F16. Trzeba jeszcze
wprowadzić trochę zmian organizacyjnych, żeby łatwiej się można było na ten piknik dostać.
- we wrześniu (1, 15 i 22) odbywały się ( w Kościołach w Szewcach, Krynicznie i
Wysokim Kościele) koncerty w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i
Organowej.
- odbył się Zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.
Jesteśmy na etapie organizacyjnym, wybrano zarząd stowarzyszenia i komisję rewizyjną.
- 6 września - odbyło się Kolegium Wójtów i Burmistrzów Powiatu Trzebnickiego w
Prusicach, podczas którego wybraliśmy przedstawiciela do Regionalnego Forum
Terytorialnego. Naszym przedstawicielem będzie Robert Lewandowski, a w razie
nieobecności ja go będę zastępował.
- 7 września – odbyły się Dożynki Gminne w Szymanowie, które były podziękowaniem
za to, co w ostatnim roku działo się w naszym rolnictwie. Dziękuję również organizatorom:
młodej, prężnej ekipie, ale już z dużym doświadczeniem. Serdeczne podziękowania dla
wszystkich Zespół Wieńcowych uczestniczących w tym wydarzeniu.
- 9 września – podpisaliśmy aneks o dofinansowanie budowy świetlicy w Mienicach.
Każda zmiana w umowie musi być potwierdzona aneksem.
- 11 września – przekazaliśmy plac budowy pod budowę chodnika w Szewcach.
Dopiero w trzecim przetargu udało nam się osiągnąć cenę, którą zaplanowaliśmy na ten cel
w budżecie
- 14 września – odbył się festyn „Śpiewające Wsie” w Malinie realizowany przez Grupę
Odnowy Wsi. Impreza ta, o zasięgu, co najmniej powiatowym wzbudza duże zainteresowanie
mieszkańców. To wszystko zostało też dostrzeżone przez Urząd Marszałkowski i Grupie
Odnowy Wsi z Malina przyznano wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”.
- 20 września – odbyło się posiedzenie stron Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, podczas którego powołano
Prezydium oraz przyjęto Oborniki Śląskie do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
- do 30 września należy złożyć wnioski o przyznanie funduszu sołeckiego na rok 2014.
Proszę także o składanie wniosków do budżetu gminy na rok przyszły.
Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierownikowi referatu remontowo
inwestycyjnego Pani Sławomirze Hermann, która poinformowała, że niestety brak jest
zewnętrznych środków finansowych, a realizowane inwestycje wymagają dopływu pieniędzy.
Chodzi tu przede wszystkim o remont realizowany w szkole w Psarach. Nie chcemy tam
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wchodzić dwa razy i w związku z tym są większe potrzeby. Wykonaliśmy wymianę więźby
dachowej oraz dwie sale lekcyjne nad salą gimnastyczną (tam był zdejmowany strop).
Otrzymaliśmy zezwolenie od straży pożarnej na wykonanie 4 klap dymowych. Na korytarzach
nie było hydrantów i to też chcemy wykonać. Chcemy przy okazji tego remontu
uporządkować sprawy dotyczące dostosowania ochrony przeciw pożarowej do
obowiązujących przepisów i to samo z elektryką. Potem pozostaną nam do wymiany okna
oraz elewacja. Proszę tutaj o zasilenie kwotą 150 tyś. zł. Z braku tych zewnętrznych
środków, przerzucamy środki w WPF przyszłe lata. Chcemy też wykończyć w tym roku stary
budynek Ośrodka Zdrowia. Mamy nadzieję, że trochę zyskamy na ogrzewaniu. Chcemy tam
przenieść Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i będzie tam jedno pomieszczenie
przeznaczone pod wynajem - najprawdopodobniej tak jak do tej pory, będą to usługi
geodezyjne oraz jeden pokój pozostanie w dyspozycji Ośrodka Zdrowia, który w swojej
nowej siedzibie nie może przeprowadzać żadnych akcji pro zdrowotnych ze względu na
procedury unijne. Te potrzeby powodują zmniejszenie wydatków na inne zadania o kwotę
254 tyś. zł. Proponujemy zmniejszyć wydatki na budowę zatoki autobusowej w Szymanowie;
modernizację okien w szkole w Wiszni Małej, ze względu na to, że pozyskaliśmy środki na
remont dachu tej szkoły, odwodnienie i będziemy mogli wykonać to wszystko razem w
przyszłym roku; remont elewacji przedszkola w Strzeszowie (tego budynku z czerwonej
cegły) przenosimy na rok przyszły. Kwotę 101 tyś. zł przeznaczoną na modernizację
oczyszczalni ścieków przenosimy na dopłatę do spółki PGK, bo to ona będzie wykonywała
modernizację. Muszą sobie także zabezpieczyć mobilny agregat prądotwórczy. Będzie on
bardzo przydatny w przypadku awarii i nieplanowanych wyłączeń prądu. Wyposażenie w
postaci takiego agregatu jest niezbędne, zwłaszcza na oczyszczalni, gdzie trzeba
napowietrzać osad, żeby potem nie było problemów. Bardzo ważne jest też zainstalowanie
monitoringu – urządzeń automatyki, które będą podawały informacje, że np. jest awaria
pompy na telefon osoby obsługującej i do oczyszczalni. To wprowadzimy też na
pompowniach ścieków na na SUWie w Krynicznie. I wtedy można szybko zareagować.
Zmniejszamy środki na oświetleniu gminnym. Podpisaliśmy umowę z Zakładem
Energetycznym. Reagują na nasze zgłoszenia i finansowo też jest lepiej niż było do tej pory.
W zadaniach inwestycyjnych w planie wydatków majątkowych dokonujemy
zwiększenia planu zadań na instalację zbiornika na gaz płynny oraz montaż kotła co. w
budynku OKSiR Wisznia Mała oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lipowej w
Szymanowie, OSP prosi o zakup urządzenia do odśnieżania i koszenia w zamian za wymianę
okien w remizie.
Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to oprócz zmniejszenia planu na oświetleniu ulicznym,
prosimy o zwiększenie o kwotę 154 tyś. PLN w tym na remont dróg gminnych, remont
budynków komunalnych i dopłatę do spółki PGK.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2013-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/295/13 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/296/13 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.5
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Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Wójtowi Jakubowi
Bronowickiemu, który poinformował, że projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie zadania własnego powiatu trzebnickiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie pomocy finansowej od Powiatu Trzebnickiego na realizację inwestycji drogowej
dotyczy drogi Ligota Piękna – Malin – Kryniczno. Chodzi o to żeby wykonać nową
nawierzchnię na tej drodze. Już dwa razy podchodziliśmy do tego tematu. Niestety do tej
pory to się nie powiodło. Jak Państwo widzicie teraz podchodzimy do tego w dwóch krokach,
ale już widać, że tym razem też nie będzie łatwo. Obiecywano, że Wojewoda na schetynówki
będzie miał do dyspozycji 60 milionów PLN. Jednak okazało się, że w ostateczności do
podziału będzie tylko 15 milionów PLN na wszystkie drogi lokalne na Dolnym Śląsku. My
potrzebujemy 1 mln i będzie tu duża konkurencja.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego Powiatu
Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/297/13 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej od
Powiatu Trzebnickiego na realizację inwestycji drogowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/298/13 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując, że uchwały dotyczące
przyjmowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi są opiniowane przez różne
instytucje m.in. powiatowego lekarza weterynarii, organizacje pozarządowe zajmujące się
problemem bezdomności wśród zwierząt. Możliwość kontroli tych uchwał i programów ma
także prokuratura rejonowa. I właśnie prokuratura zwróciła nam uwagę na niewłaściwy zapis
w paragrafie 9 uchwały VI/XXVIII/255/13, który mówi, iż „złapane zwierzę zostanie wydanie
osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia i pokryje poniesione przez
gminę koszty jego wyłapywania, przewiezienia, umieszczenia w schronisku, w tym również
opieki weterynaryjnej”. Prokuratura jest zdania, że przepis ten stanowi przekroczenie
upoważnienia ustawowego. Ustawa o ochronie zwierząt upoważnia radę gminy jedynie do
określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu.
Nie możemy oczekiwać od właściciela zapłaty za przechowanie tego zwierzęcia.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/299/13 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrał wójt gminy informując, że kolejny projekt uchwały dotyczy w zasadzie
redakcyjnej zmiany w uchwale dotyczącej odpadów komunalnych. Chodzi tu o uściślenie, że
w ramach opłaty wykonujemy wywóz i wyposażenie gospodarstw w pojemniki i worki na
odpady, żeby to nie budziło już żadnych wątpliwości.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/300/13 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.9
Głos zabrała kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania
przestrzennego Joanna Adamek. Poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym
zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania
czy wydzierżawiania nieruchomości na czas nieoznaczony lub dłuższy niż 3 lata.
Ten projekt uchwały dotyczy części działki położonej w Wiszni Małej i przeznaczonej
pod lokalizację bankomatu Banku Spółdzielczego. Bank ten prowadzi obsługę rachunku
bankowego Gminy i posiada swój oddział w budynku Urzędu Gminy. Mieszkańcy gminy
często korzystają z możliwości wypłaty gotówki w bankomacie. W związku z tym, że jest to
wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie tej
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Ta część działki zajęta pod bankomat ma
powierzchnię 2,50m².
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały?
Radny Tadeusz Czyż zapytał czy gmina osiąga z tego tytułu jakieś dochody?
Kierownik Joanna Adamek odpowiedziała, że 290 zł netto. Z czego 200 zł to jest czynsz, a 90
zł to opłata za energię elektryczną.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w
dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/301/13 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos arch. Joannie Mierzejewskiej, która
powiedziała, że znacznie wzrosła liczba ludności w miejscowości Ozorowice, a ponieważ są tu
słabe gleby można tu było przewidzieć dosyć sporo terenów mieszkaniowych. Joanna
Mierzejewska poinformowała także, że miało miejsce dwukrotne wyłożenie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ozorowic wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Plan był wyłożony w styczniu i od 5 czerwca do 5 lipca 2013 r.
Do tego dokumentu zostały złożone uwagi. Na dzisiejszej sesji zostaną one ponownie
rozpatrzone. Następnie arch. Joanna Mierzejewska okazała plan na mapie i przystąpiła do
przedstawienia treści uwag, które wpłynęły podczas wyłożenia do publicznego wglądu.
Następnie każda przedstawiona uwaga była poddana pod głosowanie.
Przewodnicząca
Rady
Gminy
nie uwzględnieniem uwag:

Małgorzata

Ottenbreit

zapytała,

kto

jest

za

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PO RAZ PIERWSZY
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1) Uwaga złożona przez Elżbietę Pilarek.
Uwaga ta dotyczy działki 53/1 i nie można jej uwzględnić w całości, ze względu na
zapisy Studium, ale została ona częściowo uwzględniona w zakresie przesunięcia
terenu mieszkaniowego.
W głosowaniu:
„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
2) Uwaga złożona przez Ewę Dorosz i Czesława Dorosz.
Uwaga dotyczy działki 393/4, zapisy studium nie pozwalają na uwzględnienie tej
uwagi w całości, ale dopuszczono tu możliwość zabudowy zagrodowej.
W głosowaniu:
„za” –11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
3) Uwaga złożona przez Bożenę i Tomasza Skrzypczak.
Uwaga dotyczy działki 377/15 nie może być uwzględniona ze względu na brak
możliwości zmiany przebiegu stref konserwatorskich. Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na zmianę przebiegu tych stref.
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
4) Uwaga złożona przez Barbarę Siwik.
Uwaga ta dotyczy działki nr 87/3. Właściciele chcieliby powiększenia terenu pod
zabudowę mieszkaniową, ale nie ma takiej możliwości ze względu na zapisy w
Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PO RAZ DRUGI
1) Uwaga złożona przez Ewę Dorosz. Uwaga ponownie dotyczy dz. 393/4.
Nie ma możliwości jej uwzględnienia ze względu na niezgodność ze Studium oraz
ochronę terenów otwartych wzdłuż rzeki. Dodatkowym problemem jest położenie w
pobliżu fermy drobiu.
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

2) UWAGA złożona przez Andrzeja Kucharskiego dotycząca działki 392/3.
Brak możliwości uwzględnienia uchwały ze względu na niezgodność ze Studium,
ochronę terenów otwartych wzdłuż rzeki. Zapis w Studium o przeznaczeniu pod
zalesienie.
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
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„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) UWAGA złożona przez Ewę i Czesława Dorosz. Uwaga po raz trzeci dotyczy działki
393/4.
Brak możliwości uwzględnienia tej uwagi w całości ze względu na zapisy w Studium
(tereny nieuzbrojone i znacznie oddalone od zabudowy).
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
4) UWAGA złożona przez Jarosława i Emilię Chmura. Uwaga dotyczy działki 84/11
dotyczyła powiększenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Nie pozwalają nam
na to zapisy w Studium. Poza tym przedmiotowy teren znajduje się w Obszarze
Chronionego Krajobrazu.
W głosowaniu:

„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWCE I.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/302/13 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.11
Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska, która przypomniała, że Rada Gminy
uchwalała ten plan w maju br. i wtedy też rozstrzygano o uwagach. Jednak po dokonaniu
analizy przez Wydział Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego okazało się, że
niektóre zapisy mogłyby skutkować uchyleniem planu, gdyby ten został poddany analizie
przez Sąd. Chodzi o to, że przez fragment tego planu przechodzić będzie nowy gazociąg.
Uzyskaliśmy zgodę na wyłączenie tego fragmentu lasu z planu, ale kontrola wykazała, że
zgoda na wyłączenie została wydana na przechodzący w tamtym terenie stary gazociąg.
Nowy natomiast obejmuje swoim zasięgiem większy obszar. Wyłączyliśmy obszar przez który
przebiega gazociąg i będzie przebiegał nowy dla odrębnego planu Szymanów-B. Dzisiaj
przewidziany jest do uchwalenia obszar pozostały, czyli część A. Część „B” wymaga
uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji leśnej.
W planie „A” poprawiliśmy błędy wskazane przez Wojewodę uzgodniliśmy też, że nie
ma potrzeby ponownego wykładania do oceny publicznej, ale procedurę uchwalania trzeba w
całości powtórzyć łącznie z rozpatrzeniem uwag. Do projektu planu w wyznaczonym terminie
wpłynęło 10 uwag, z których 8 zostało uwzględnionych.
Uwagi nieuwzględnione:
1)UWAGA złożona przez Macieja Mont dotycząca działek;117/1;117/2;117/3;117/4;
119 i 121 składała się z 3 części:
a) zmiana przebiegu drogi oznaczonej symbolem 2KDW
b) zmiana zapisów dla terenów 1U/P i 2U/P
c) zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 1ZZ/R na tereny obsługi rolnej
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Ze względu na ustalenia zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nie można uwzględnić tej uwagi w części a i c z uwagi na
niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) UWAGA złożona przez Lesława Pałkę dotycząca działki 339 – nie uwzględniona przez
wójta w całości, ponieważ zawarte w planie ustalenia nie wykluczają możliwości
wykorzystania terenu w sposób zgodny z dotychczasowym. Właściciel był przeciwny
przeznaczeniu jego ogrodu pod budownictwo mieszkaniowe.
W głosowaniu:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/303/13 i jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi gminy Jakubowi Bronowickiemu,
który poinformował, że podjęcie tej uchwały jest bezpośrednio związane z realizacją
zintegrowanych inwestycji terytorialnych i będzie elementem niezbędnym przy pozyskiwaniu
zewnętrznych środków finansowych. Wspólnie przystępujemy do realizacji tych zadań.
Obecnie podejmowane są różne działania rynkowe żeby wprowadzić w życie plan gospodarki
niskoemisyjnej. Nasza gmina też będzie opracowywała ten Plan, ale na chwilę obecną jest
potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXV/304/13 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.13
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXIV/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku nie zgłoszono.
Ad. 14
Sołtys Stanisław Szczypkowski zgłosił potrzebę przeglądu lamp ulicznych w Rogożu,
gdyż jest sporo przepalonych żarówek.
Radny Tadeusz Czyż zapytał kiedy można spodziewać się włączenia lamp drogowych
w Pierwoszowie?
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, że wszystko jest przygotowane do uruchomienia
czekamy tylko do zakończenie procedury Energetyce.
Radny Tadeusz Czyż zapytał w jaki sposób będą funkcjonowały zajęcia dodatkowe w Punkcie
Przedszkolnym w Wiszni Małej. Tam do tej pory za zajęcia dodatkowe płacili rodzice, ale
teraz to niemożliwe.
Wójt Gminy powiedział, że intencją tych zmian miały być tańsze przedszkola. Prawda jest
taka, że gminy tych zajęć nigdy nie finansowały i nie będą finansowały, bo nie ma na te
zadania pieniędzy. Każdy rodzić bez pośredników powinien zawrzeć umowę z firmą
świadczącą usługi w zakresie realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci.
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Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godzinie 12.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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