Protokół Nr VI/XXXVII/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 listopada 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 dyrektorów szkół i kierownika Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych, 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, Tadeusz Czyż, Grażyna
Skowrońska.
Załącznik numer 1 - lista obecności
Załącznik numer 2 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
2012/2013
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
 Joanna Adamek – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
planowania przestrzennego Urzędu Gminy Wisznia Mała
 Joanna Mierzejewska – architekt urbanista
 Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i
ochrony środowiska
 Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wisznia Mała:
 dyrektor Anna Białecka i wicedyrektor Michał Wołoszczuk z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach;
 dyrektor Elżbieta Komarzyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła w Psarach;
 dyrektor Ireneusz Osenkowski i wicedyrektor Iwona Wojtaś z
Zespołu Szkół w Krynicznie;
 dyrektor Piotr Zaleski ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej




Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Pani Karolina
Kempiszak
sołtysi wg. listy obecności
przedstawiciel 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała w roku
szkolnym 2012/2013.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała
2013 – 2020 rok.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
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6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XXXVI/311/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Trzebnickiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania:
„Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych”.
8. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia Mała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2014 rok.
9. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Wisznia Mała.
10. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych do podatku od nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiszni Małej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami).
12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Wisznia Mała.
13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP GAZOCIĄG.
14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA
PIĘKNA –B.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
17. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który zaproponował, ze względu na
obecność dyrektorów szkół, zmianę organizacyjną polegającą na wysłuchaniu
prezentacji Raportu o stanie oświaty w naszej gminie na początku obrad, a
informacje o aktualnych zadaniach podejmowanych przez wójta od czasu
ostatniej sesji zostaną przedstawione przy okazji punktu 16. Radni nie zgłosili
sprzeciwu wobec tej zmiany.
Ad.3
Następnie prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Karolinie
Kempiszak – kierownikowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w
Gminie Wisznia Mała, która stwierdziła, że celem raportu jest przedstawienie sytuacji
w zakresie funkcjonowania i obsługi oświaty w roku szkolnym 2012/2013 z
uwzględnieniem zmian w perspektywie poprzednich dwóch lat szkolnych. Kierownik
SAPO przedstawiła informacje o wynikach sprawdzianów i egzaminów uczniów.
Najlepszy wynik sprawdzianu szóstoklasisty uzyskali w tym roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Psarach im. Jana Pawła II osiągając wynik wysoki. Nastąpiła też
znaczna poprawa wyników klas szóstych w szkole podstawowej w Szewcach. Już
drugi rok z rzędu uczniowie tej szkoły osiągają lepsze rezultaty. Jednak wyniki
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osiągane przez uczniów gimnazjum w Szewcach wymagają podjęcia intensywnych
działań, które poprawią efektywność kształcenia. Placówka ta nadal kontynuuje
„Program poprawy efektywności kształcenia”.
Kierownik Karolina Kempiszak przypomniała także, że uchwałą Rady Gminy
został wprowadzony lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół. Za rok szkolny 2012/2013 przyznano łącznie 42 stypendia i przeznaczono ten
cel kwotę 16 230,00 zł.
Kadra nauczycielska zatrudniona w naszych przedszkolach i szkołach jest
najliczniej reprezentowana przez nauczycieli mianowanych, która stanowi prawie
połowę wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Kierownik SAPO poinformowała, że w roku szkolnym 2012/2013 w związku ze
zmianami dotyczącymi obniżenia wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
powstały dodatkowo 3 oddziały klas I w szkołach podstawowych i zatrudniono 3
nauczycieli.
W roku 2012/13 w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej i Przedszkolu
Publicznym został wdrożony projekt unijny bezpłatnej nauki j. angielskiego dla
najmłodszych. W Szkole Podstawowej w Psarach realizowano pilotaż projektu
„Cyfrowa szkoła”, w styczniu 2013 roku w budynku po szkole podstawowej w
Strzeszowie otwarto nowe przedszkole.
Po zakończeniu wystąpienia kierownik Karoliny Kempiszak dyrektorzy
poszczególnych szkół prezentowali swoje placówki, ich osiągnięcia i cele stawiane na
przyszłość.
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak. W imieniu radnych
podziękował za przygotowanie prezentacji. Zdajemy sobie sprawę, że to dla Państwa
dodatkowe zajęcie. Są to trudne czasy dla szkół i tym bardziej cieszymy się z dobrych
wyników. Z wielkim zainteresowaniem patrzyliśmy na te prezentacje, które
przybliżyły nam obraz oświaty w naszej gminie.
Wójt Jakub Bronowicki zwrócił uwagę, że połowa budżetu gminy to właśnie
oświata. Naszym obywatelem zajmujemy się przez pierwszych kilkanaście lat życia.
Siejemy w ich umysłach nie tylko bardzo dużo wiedzy, ale też umiejętności
korzystania z niej i ta umiejętność jest w życiu bardzo ważna. Oświata korzysta z
tych lokali, jakie mamy, zachęcam żeby Dyrektorzy nie składali broni, ale poprzez
ofertę edukacyjną starali się przebić to, co jest we Wrocławiu. Musimy zwracać
uwagę na osiągane wyniki z egzaminów, bo to jednak zawsze rzutuje na wybór
szkoły i wierzę, że Państwo także macie to na uwadze.
Po przedłożeniu Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
2012/2013 Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 12.10 ogłosiła piętnastominutową
przerwę w obradach.
W przerwie salę obrad opuścili radni Dorota Konieczna-Kujawa oraz
Bronisław Stawiński. W związku z tym w głosowaniach brało udział 10
radnych.
Ad.4
Po przerwie głos zabrała kierownik Sławomira Hermann informując, że zmiany
w planie budżetu są spowodowane przede wszystkim brakiem sprzedaży majątku
gminnego. W tym roku na sesji kończącej rok w grudniu będą jeszcze zmiany
porządkujące budżet i zabezpieczające środki na energię i inne usługi.
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W dzisiejszym projekcie uchwały proponujemy zwiększenie planu dochodów
budżetu gminy o kwotę 400.163,00 zł. Jest to wynikiem wpływu ponadplanowych
dochodów w kwocie 79 931 zł oraz kwoty 319 728 zł otrzymanych z tytułu dotacji za
realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej. Mniejsze są kwoty wynikające
z realizacji zadań w funduszach sołeckich. Zmniejszamy też dochody majątkowe w
związku z brakiem sprzedaży majątku gminnego.
Jeżeli chodzi o zmiany w planie wydatków budżetowych to proponujemy
zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 311.859,00zł oraz zmniejszyć plan
wydatków o kwotę 137.859,00 zł. Jeżeli chodzi o zmniejszenia w planie wydatków
budżetowych to są one równe 137.859,00 zł.
Te zmiany są wynikiem zwiększenia planu wydatków na rzecz opłaty składki
członkowskiej Gminnej Spółce Wodnej, w ramach której wykonywane są prace
związane z regulacją i utrzymywaniem urządzeń wodnych oraz odwodnieniem dróg i
placów gminnych. Nawet jeszcze w obecnym okresie te prace są wykonywane w
Ligocie Pięknej. 50 tyś. planujemy przeznaczyć na zakup usług remontowych w
budynkach komunalnych i 10 tys na zakup materiałów do szkoły podstawowej w
Psarch. Tutaj pozostały oszczędności w funduszu sołeckim i Pan Sołtys z Radą
Sołecką postanowili przeznaczyć te środki na zakupienie wyposażenia do sali
gimnastycznej. Zwiększamy też środki na wynagrodzenia dla pracowników
komunalnych, ale nie jest to wynikiem podwyżek. Chodzi tu o zatrudnienie
bezrobotnych, pracowników interwencyjnych, którzy w okresie wakacyjnym
zajmowali się wykaszaniem. Zwiększamy też o 10 tyś. środki związane z kosztami
wysyłania upomnień za zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Zwiększamy w bieżących wydatkach plan o kwoty 1565 zł na zakup i
montaż altanki w Ligocie Pięknej i wydatki na uszycie strojów reprezentacyjnych dla
przedstawicieli miejscowości Rogoż – są to środki wydatkowane w ramach
Funduszów Sołeckich.
Niestety mieliśmy w tym roku mniejszą subwencję oświatową i musimy to
uzupełnić, stąd dla działu oświata i wychowanie tj. wynagrodzenia dla nauczycieli
przeznaczamy kwotę 157 tyś zł.
Na zadanie pn. budowa świetlicy wiejskiej w Mieniach przeznaczamy 7 tyś zł
na wykonanie przyłącza gazu z butli do ogrzania tego obiektu. Jest on w 90%
zamknięty i żeby go można było wykończyć to trzeba ten obiekt ogrzewać, a odbiór
świetlicy planowany jest na marzec 2014 r., o 5 tyś. zł zwiększamy wkład do spółek.
O kwotę 120 tyś zł zmniejszamy plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej. Jest to
zadanie na końcówce rozliczeniowej, jeszcze trwają odbiory.
Przewodnicząca Rady Gminy: czy są pytania do tego projektu?
Pytań nie zgłoszono.
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” – 10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/314/13 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/315/13 i jest załącznikiem nr
4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrał wójt gminy informując, że Regionalna Izba Obrachunkowa
dopatrzyła się nieścisłości w uchwale i należało ją uzupełnić o uściślenie przedziału
wagowego dla pojazdów o czterech i więcej osiach. I w tej uchwale to czynimy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XXXVI/311/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/316/13 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała, że w
ramach pomocy finansowej dla Powiatu Trzebnickiego chcemy przeznaczyć kwotę 75
tyś. zł. Te pieniądze zostaną wykorzystane na realizacje zadania polepszenia
parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie naszej gminy Dokładamy się
do zadania dotyczącego remontu jezdni i pobocza drogi Kryniczno – Malin. To jest
ponad 3 km odcinek, który został wyremontowany i utwardzono pobocze. Teraz
mogą się nim minąć dwa samochody. Niestety nie udało nam się pozyskać
schetynówki. Byliśmy na 14 miejscu, a tylko 6 pierwszych miejsc zostało
obdarzonych możliwością dotacji. Ubolewamy nad tym, że w tym programie tak mało
środków przewidziano dla poprawy stanu dróg lokalnych. To, co nam się udało, to na
odcinku od Ligoty do Malin wykonać nową nawierzchnię. Część tej pomocy
finansowej jest przeznaczona też na wykonanie chodnika w Szewcach, wzdłuż
którego zamontowano oświetlenie. W 2014 roku przewidujemy jego przedłużenie,
tak jak i przedłużenie chodnika Kryniczno – Malin.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Trzebnickiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji
zadania: „Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych”.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” –10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/317/13 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi gminy, który poinformował,
że kolejny projekt uchwały określa zasady współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Na
rok 2014 zapisaliśmy, że planowana wysokość środków na ten cel nie będzie niższa
niż 25 tyś. zł. Jak co roku projekt ten był poddany konsultacjom społecznym poprzez
wywieszenie w Internecie. Każdy mógł składać uwagi.

5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/318/13 i jest załącznikiem nr
7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi Jakubowi Bronowickiemu,
który powiedział, że Gmina ma za zadanie zapewnienie opieki dzieciom od 20
tygodnia do 3 roku życia. My jeszcze nie prowadzimy żłobków, ale niedawno
przyjąłem już dwie osoby zainteresowane świadczeniem takich usług na terenie
naszej Gminy. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to będziemy musieli na ten cel znaleźć
pieniądze w przyszłorocznym budżecie gminy. Te osoby, które będą zainteresowane
otrzymaniem dotacji powinny złożyć wniosek do 28 lutego 2014 r. Po wstępnej
analizie dopłat do jednego dziecka przebywającego w żłobku lub klubie dziecięcym w
gminach, które zapewniają taką opiekę proponujemy ustalenie kwoty dotacji dla
podmiotów prowadzących żłobki na poziomie 400 zł miesięcznie na każde dziecko, a
dla klubów dziecięcych na poziomie 160 zł. Przypuszczamy, że nie będzie
zainteresowania w tworzeniu punktów o liczebności powyżej 20 dzieci, bo takie
musiałyby już zatrudniać personel medyczny, a to znaczenie podwyższyłoby koszty
działalności placówki, więc spodziewamy się, że takie po prostu nie będą
powstawały.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/319/13 i jest załącznikiem nr
8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrad wrócił radny Bronisław Stawiński.
Ad.10
Głos zabrał wójt gminy informując, że w związku ze zamianą uchwały o
stawkach podatkowych i wprowadzeniu sieci wodociągowych jest potrzeba podjęcia
zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych do podatku od nieruchomości. Tak żeby sieci wodociągowe też można
było wykazywać.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych do podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/320/13 i jest załącznikiem nr
9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Gminy
Pana Mariusza Fedzin, który powiedział, że dodatek energetyczny jest ściśle
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powiązany z dodatkiem mieszkaniowym. Przyznaje się go na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej i jest to dodatkowy dodatek socjalny, który wypłaca
GOPS, dlatego do przyznawania i wypłaty tych dodatków upoważnia się jego
kierownika. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie
jego wypłat. Na razie w gminie nie ma osób, którym ten dodatek się wypłaca, ale
musimy zapewnić taką możliwość od przyszłego roku.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiszni Małej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późniejszymi zmianami).
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/321/13 i jest załącznikiem nr
10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos arch. Joannie Mierzejewskiej, która
przypomniała, że uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Wisznia Mała Rada Gminy podjęła jeszcze
w 2008 roku. Ponad rok oczekiwaliśmy na decyzję Ministra. Nie uzyskaliśmy zgody
Ministra na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klasy III dla kilku fragmentów
planu. Joanna Mierzejewska w tym momencie okazała te tereny na mapie i
poinformowała, że zaznaczono je kolorem białym jako wyłączone z opracowania.
Było też wiele kontrowersji dotyczących uzgodnień z różnymi instytucjami. Na planie
zaznaczony jest przebieg drogi ekspresowej wraz z MOPEM. Mamy tu tereny
przemysłowe i wypełniła się cała możliwa do zapełnienia zabudowa mieszkaniowa.
Tu już więcej możliwości do zabudowy nie ma.
Joanna Mierzejewska poinformowała także, że plan do wglądu publicznego był
wykładany trzykrotnie i trzykrotnie były rozpatrywane uwagi. W toku wyłożenia
łącznie złożono 26 uwag. Do rozpatrzenia przez Radę Gminy przedkładamy
szesnaście uwag, które w opinii Wójta nie mogą być uwzględnione. Następnie
przystąpiono do omawiania i głosowania uwag nieuwzględnionych przez Wójta.
Każdorazowo arch. Joanna Mierzejewska odczytywała dane wnioskodawcy,
przytaczała treść uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, ustalenia
projektu planu dla tej nieruchomości oraz okazywała teren objęty uwagą na mapie,
przytaczając powody, którymi kierował się Wójt nie uwzględniając uwagi w części lub
w całości. Radni mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji nad każdą uwagą. Uwagi
były poddawane pod głosowanie w kolejności omawiania zgodnie z załączoną
prezentacją i załącznikiem Nr 3 do uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy pytała kto
jest za nieuwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej przez Wójta Gminy. Wynik
głosowania był następujący:
1) Uwaga nr 1 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) Uwaga nr 2 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
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3) Uwaga nr 3 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
4) Uwaga nr 4 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
5) Uwaga nr 5 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
6) Uwaga nr 6 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
7) Uwaga nr 7 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
8) Uwaga nr 8 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
9) Uwaga nr 9 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
10) Uwaga nr 10 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
11) Uwaga nr 11 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
12) Uwaga nr 12 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
13) Uwaga nr 13 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
14) Uwaga nr 14 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
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15) Uwaga nr 15 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
16) Uwaga nr 16 – za nieuwzględnieniem – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Joanna Mierzejewska zgłosiła do projektu planu autopoprawkę dotyczącą § 5.
W tekście projektu planu ust. 17 strona 11 jest zapis, że na terenie stawu dopuszcza
się zabudowę gospodarczą o wysokości do 7 m, a inwestor ma dokument
przyznający mu prawo budowy budynku o wysokości 10 m i prosimy uwzględnić to.
W ust.18 zapisano „tereny rolne - zakaz zabudowy”. Zakaz zabudowy obejmuje też
obiekty nie będące budynkami – i zapis powinien być zmieniony, żeby można było
realizować obiekty i słupy energetyczne, przepompownie a budynki nie. Prosimy tu o
uwzględnienie poprawki na „zakaz budowy budynków”.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi bądź pytania do projektu tej
uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały z
autopoprawką pod głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VI/XXXVII/322/13 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska informując, że opracowanie tego
planu rozpoczęto w 2012 roku i było przedłużane w związku z problemami z
uzyskaniem uzgodnień, które w tej chwili są kompletne. Nie było potrzeby
występowania o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Gazownia do poprzedniego planu złożyła wniosek podając średnicę nowej rury
gazowej o przekroju Ø 300, a teraz zmieniają to na Ø 400. Dla bezpieczeństwa planu
tym razem pomijamy średnicę rury. Dla starych gazociągów funkcjonowały strefy
ochronne o pasach 15-sto metrowych z każdej strony, nowe gazociągi maja strefy
kontrolowane o szerokości 4 metrów z jednej i drugiej strony. Do rozstrzygnięcia
przez Radę nie przedstawia się żadnych uwag.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP
GAZOCIĄG.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/323/13 i jest załącznikiem nr
12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.14
Arch. Joanna Mierzejewska poinformowała, że opracowanie projektu tego
planu rozpoczęto w 2009 roku. Kolejne koncepcje musiały uwzględniać zmieniające
się warianty przebiegu drogi ekspresowej S-5. Jednocześnie oczekiwaliśmy na
udzielenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na przeznaczenie gruntów
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rolnych na cele nierolnicze. Niestety w odniesieniu do części gruntów decyzja była
negatywna i zaskutkowała dokonaniem korekty granic opracowania.
Projekt ten był wykładany do wglądu trzykrotnie. Ze względu na charakter
złożonych uwag uznano za celowe podzielenie obszaru opracowania na części A i B.
Dokumentacja formalno-prawna dla części A i B jest taka sama, aż do momentu
rozdzielenia. Część B jest kontrowersyjna i może pociągnąć za sobą negatywne skutki
w postaci zaskarżenia do Sądu.
Następnie przystąpiono do omawiania i głosowania uwag nieuwzględnionych
przez Wójta.
1)
Uwaga nr 1 – za nieuwzględnieniem:
„za” – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) Uwaga nr 2 – za nieuwzględnieniem:
„za” – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 3 – za nieuwzględnieniem:

„za” – 11 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi lub pytania
do projektu uchwały? – Nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP
OBRĘB LIGOTA PIĘKNA –B.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVII/324/13 i jest załącznikiem nr
13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXVI/13 z dnia 30 października 2013 roku nie
zgłoszono.
Ad.16
Głos zabrał wójt Jakub Bronowicki, informując o działaniach podejmowanych
od czasy ostatniej sesji:
a) - w dniach 4, 8 i 20 listopada trwały intensywne prace nad ZIT-ami
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Były to spotkania odnośnie
budżetów w gronie samorządów tworzących te ZITy. Sporządzano też
wnioski o dotacje na ich funkcjonowanie. Samo biuro będzie
utrzymywane ze środków Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) - 4 listopada uczestniczyłem w otwarciu wystawy malarstwa Jolanty
Strzelczyk, którą to możecie Państwo dzisiaj podziwiać, na początku
grudnia kolejna wystawa autorstwa Anki Mierzejewskiej.
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c) - 5 listopada uczestniczyłem w pasowaniu I-szo klasistów w Szewcach
d) - 6 listopada spotkanie z prezesem ogrodów działkowych (aktualna
ustawa regulująca działalność ogrodów działkowych traci swą ważność
z końcem tego roku),
e) - 11 listopada w Piotrkowiczkach odbyły się gminne uroczyste obchody
95 rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękuję wszystkim, którzy
pomagali w przygotowaniu tej uroczystości i wszystkim uczestnikom. W
tym roku mieliśmy liczną reprezentację szkół. To bardzo pokrzepiające,
że młodzież kultywuje te patriotyczne tradycje.
f) - 13 listopada w Dolnośląskiej Bibliotece Wojewódzkiej odbyło się
podsumowanie projektu „Biblioteka – Solidny Partner” w ramach Iv
Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek. Nasza gminna
biblioteka została wyróżniona grantem na przygotowanie ekspozycji
różnych zawodów. Ta inicjatywa była realizowana wspólnie z lokalnymi
partnerami podczas Gminnego Festiwalu Szkół.
g) - 15 listopada – w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy uczestniczyłem
w prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa
dolnośląskiego.
h) - 16 listopada - odbył się w Piotrkowiczkach XVI Memoriał im. Mariana
Ratkowskiego w warcabach 100 polowych,
i) - 16 listopada - w Szewcach odbyły się zawody sportowe w judo. Były
to II Mistrzostwa WKS Śląsk Wrocław. Bardzo duża impreza.
Uczestniczyło w niej 200 młodych judoków, a sędziami zawodów byli
medaliści mistrzostw świata i Polski.
j) - 21 listopada – spotkanie z kancelarią podatkową w sprawie podatku
VAT
k) - 22 listopada – w Kamiennej Górze spotkanie w sprawie utworzenia
specjalnej strefy ekonomicznej. Przygotowujemy się do konkretnych
lokalizacji, bo chcielibyśmy na naszym terenie taką strefę ustanowić, ale
w tym celu musimy szukać inwestora, żeby wspólnie z nim wejść do tej
strefy.
l)- 25 i 26 listopada odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy
podczas
których
szczegółowo
omawialiśmy
projekty
uchwał
podejmowanych na dzisiejszej sesji
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i
o godzinie 13.20 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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