Protokół Nr VI/XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 22 stycznia 2014 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.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu).
Nieobecny był radny Tadeusz Czyż.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
W











posiedzeniu uczestniczyli również:
Jakub Bronowicki – wójt gminy
Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
Joanna Mierzejewska – architekt urbanista
Sławomira
Hermann
–
kierownik
referatu
remontowo-inwestycyjnego
i ochrony środowiska
Adriana Szlachetka- prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o.
Joanna Robutka reprezentująca Pracownię Projektową PUNKT- autorka planu
Zbigniew Gałuszka reprezentujący Pracownię Projektową GAMA – autor planu
Łukasz Klimczuk reprezentujący Pracownię Projektowa GAMA
sołtysi wg. listy obecności
przedstawiciel lokalnej prasy

Ad.1
Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany porządek obrad i zapytała, kto jest za
przyjęciem programu sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na
lata 2014-2020.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
5. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wiszni Małej.
6. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowa
Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wisznia Mała.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
działającymi na terenie Gminy Wisznia Mała.
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10. Uchwała w sprawie powierzenia PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej wykonywania praw i
obowiązków związanych z zarządzaniem gminnymi składowiskami odpadów w
Piotrkowiczkach i Mienicach.
11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla
dróg gminnych.
12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ – A.
13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Mienice.
14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Rogoż.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
17. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który przedstawił Michała Łakomskiego,
uczestnika wyprawy żeglarskiej „Szkoła pod żaglami Kapitana Baranowskiego”. Rejs
rozpoczął się 1 września i trwał 2 miesiące. Michał Łakomski, uczeń Gimnazjum Publicznego
w Krynicznie przedstawił relację z wyprawy.
Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki., który poinformował o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji:
- 6 stycznia – spotkanie noworoczne w Piotrkowiczkach. Podziękowania dla wszystkich
obecnych i tych, którzy wsparli organizację tej imprezy
- 9 stycznia – spotkanie z Wójtem Gminy Zawonia w sprawie poszerzenia współpracy
kulturalnej
- 10 stycznia – spotkanie członków Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy. Stowarzyszenie jest gospodarzem XXI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
- 17 stycznia – IV Przegląd Małych Form teatralnych. Wystartowało 8 zespołów
teatralnych w 3 kategoriach (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) Gościliśmy też
zespół teatralny przy Parafii w Szewcach, który zdobył największe uznanie jury i w rezultacie
I miejsce. Wśród laureatów było tez przedszkole w Strzeszowie oraz Gimnazjum w
Krynicznie.
- 19 stycznia – odbyło się spotkanie noworoczne w Psarach. Była bardzo duża
frekwencja mieszkańców, którzy mogli obejrzeć występy dzieci ze szkoły podstawowej w
Psarach.
- 21 stycznia – odbyło się spotkanie kolędowe w Malinie z okazji 2 –lecia działalności
chóru. Wspólnie kolędowało około 70 osób.
Jesteśmy po remoncie „starego” ośrodka zdrowia i na dzień 3 lutego planujemy tam
otwarcie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zapraszam Państwa do obejrzenia
jak te pomieszczenia zostały przygotowane do obsługi naszych mieszkańców.
Ad. 3
Głos zabrała kierownik referatu remontowo – inwestycyjnego Sławomira Hermann,
która poinformowała, że pewne inwestycje przechodzą z roku 2013 na rok bieżący i stąd te
zmiany. Niestety nie są one spowodowane wpływem środków zewnętrznych. Są też regulacje
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pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Kończymy budowę świetlicy w Mienicach.
Przygotowujemy monitoring kamerowy i alarmowy, bo to jest niezbędne do ubezpieczenia.
Musimy zakupić ten sprzęt i prosimy o zgodę na przeniesienie tu 10 tys. z budowy na zakup
tych urządzeń. Teraz jest odpowiedni moment na zainstalowanie monitoringu, żeby potem
nie dziurawić nowej elewacji.
Zamykamy także sprawę dotyczącą budowy chodnika w Szewcach przy ulicy
Wrocławskiej. Budowę kończyliśmy w grudniu i wtedy okazało się, że jest konieczność
remontu przepustu, który odprowadza wodę z całej ulicy Wrocławskiej, a który znajduje się
właśnie pod tym chodnikiem. Dlatego widzimy potrzebę przeniesienia na ten cel kwoty 12
tyś. zł z zadań bieżących.
Z zadań bieżących mamy także ruch w oświacie. Zmniejsza się o 72 tyś. zł dotację do
przedszkoli na rzecz dotacji dla żłobków.
Budżet przed zmianą i po zmianie jest taki sam a zmiany dotyczą przypisania do
odpowiednich działów i rozdziałów
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2014-2020.
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/XXXIX/334/14 i jest załącznikiem nr 2 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
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/XXXIX/335/14 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 5
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który powiedział, że uchwała dotycząca
zmian w Statucie GOPS jest związana ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej od dnia 03 lutego. To są zmiany czyszczące, dostosowujące Statut do obecnej
sytuacji. To samo dotyczy osób pracujących w GOPS „aspirant rodzinny” zostaje zastąpiony
przez „asystenta rodziny”.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiszni Małej.
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/XXXIX/336/14 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6

Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin informując, że projekt tej uchwały
podwyższa do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania. Ten wieloletni program wspierania finansowego gmin w tym zakresie
jest podejmowany co roku, ale podwyższenia kryterium dochodowego nie wpisano do
uchwały Rady Ministrów tylko do wytycznych. Gminy powinny, więc podjąć tę uchwałę, żeby
móc skorzystać z programu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
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Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 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/XXXIX/337/14 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 7
Głos zabrał Sekretarz Gminy informując, że na terenie Gminy Wisznia Mała na obecną
chwilę zarejestrowany jest jeden żłobek, ale już wkrótce będziemy mieć drugi. Sprawy te
będzie prowadziła Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. Chodzi o to, żeby
była jasność, że sprawy związane z przedszkolami i żłobkami są prowadzone w jednym
miejscu, żeby tego nie rozdzielać. SAPO podpisuje umowy i rozlicza dotacje na przedszkola i
chcemy żeby prowadziło również sprawy dotyczące żłobków. W Psarach jest zarejestrowany
żłobek na 18 dzieci i wkrótce spodziewamy się utworzenia oddziału żłobkowego w Krynicznie.
Te regulacje wymagają wprowadzenia właściwych zmian w Statucie Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych. Polegają one na dopisaniu zmian do § 3 ust. 1 pkt 2,
który będzie brzmiał „obsługa spraw związanych z rozliczaniem dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, punktów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków
i klubów dziecięcych”.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego
projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych 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/XXXIX/338/14 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 8
Głos zabrał Mariusz Fedzin Sekretarz Gminy, który przypomniał, że uchwałę w
sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub
klub dziecięcy na terenie gminy Wisznia Mała Rada Gminy podejmowała w listopadzie
ubiegłego roku. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uznała, że uchwała
zawiera dwa zapisy, które według ich opinii nie powinny się tam znaleźć. Możemy zmienić te
zapisy zgodnie z wolą RIO albo uchwała zostanie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Chodzi tu o zapis mówiący, że osoby prowadzące żłobki lub kluby
dziecięce składają wniosek dotacyjny do końca lutego w 2014 r.. RIO się z tym nie zgadza i
uważa, że nie powinno być takiego ograniczenia. I drugi zapis, że uchwała obowiązuje od 01
stycznia 2014 r. niezależnie od tego, kiedy wejdzie w życie.
Poprawiamy tę uchwałę zgodnie z wytycznymi RIO i prosimy o przyjęcie uchwały.
Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
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” –14 (czternaście)” „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXIX/339/14 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
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Ad. 9
Głos zabrał sekretarz gminy, który powiedział, że projekt kolejnej uchwały określa
obowiązki i uprawnienia Wójta Gminy z zakresie nadzoru nad żłobkami
i klubami dziecięcymi. Ma na celu weryfikację zapisów z wniosku z rzeczywistością. Kontrola
warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach ma się odbywać w terminie 3 miesięcy
od rozpoczęcia działalności, a później przynajmniej raz w roku i w przypadkach doraźnych
potrzeb. Będzie to kontrola wydatkowania dotacji, stanu technicznego oraz warunków
sanitarnych. Następnie sekretarz gminy omówił szczegółowo plan nadzoru nad żłobkami i
klubami dziecięcymi, który jest załącznikiem do uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi działającymi 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/XXXIX/340/14 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny projekt uchwały dotyczył powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej wykonywania praw i obowiązków związanych z gminnymi składowiskami
odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach. Głos zabrała Sławomira Hermann kierownik referatu
remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.
Poinformowała, że uchwała ta jest wynikiem zmian w ustawie, gdyż od dnia
23 stycznia 2013 roku gminy nie mogą zarządzać gminnymi składowiskami odpadów, ale
mogą powierzyć to zadanie podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów
publicznych. Przewidziano na to czas jednego roku. My mamy takie dwa składowiska tj. w
Piotrkowiczkach i w Mienicach. Składowisko w Piotrkowiczkach posiada decyzje Starosty
trzebnickiego z 2006 roku w sprawie zamknięcia, a na składowisku w Mienicach zaprzestano
przyjmowania odpadów od lipca 2013 roku.. Mimo tego faktu, że składowiska nie są czynne
nie przestają nimi być. Ciągle prowadzony jest ich monitoring. Pobierane są próbki do badań
wody powietrza i gleby, a także osiadanie, czyli rzędne składowisk. Wyniki są przekazywane
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To jest żywy organizm i na bieżąco
musimy monitorować czy któraś z warstw się nie rozszczelniła i czy parametry są zachowane.
Jeżeli chodzi o składowisko w Mienicach to do zarządzania przez PGK nie
przekazujemy ani budynku socjalnego, ani wagi, ani boksów, bo to służy nam do segregacji
odpadów. Jedne i drugi obiekt wymaga rekultywacji. Kiedy będą możliwości pozyskania
środków z zewnątrz to z tego skorzystamy. W Mienicach będzie funkcjonował dowóz ziemi i
gruzu. Tym już zajmie się PGK. Trzeba mieć zezwolenie żeby takie odpady przyjmować i
zgodę na to wydaje Starosta. Gmina nie może eksploatować wysypiska w Mienicach, gdyż
nie kwalifikuje się ono do tzw. wysypisk regionalnych. To, co się nam udało przez ten okres
funkcjonowanie wysypiska przyjąć, to się nam zwróciło. A teraz mamy tam SZOK, czyli to
stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i mamy gdzie te odpady przywozić.
Czy Państwo mają jakieś pytania do tej uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej wykonywania
praw i obowiązków związanych z zarządzaniem gminnymi składowiskami odpadów
w Piotrkowiczkach i Mienicach.
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/XXXIX/341/13 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
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Ad. 11
Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dla dróg gminnych. Głos zabrała kierownik referatu RI i OŚ Sławomira Hermann.
Powiedziała, że jest to uchwała porządkująca istniejący stan. Jeżeli na terenie gminy są
prowadzone prace, które polegają na umieszczaniu urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie drogowym to podmioty, które to czynią muszą uiszczać opłaty. Taką uchwałę
podjęliśmy 10 lat temu i to jest cały czas realizowane. W poprzedniej uchwale mieliśmy zapis
dotyczący naszej gminy, bo my też te opłaty musimy ponosić. Opłata ta jest w wysokości
1 grosza i chcieliśmy się z niej zwolnić, ale nie było takiej możliwości, a teraz te sprawy
przejmuje PGK i to będzie wpłata z ich strony, ale będzie to też wpływ do budżetu. PGK
przygotuje wystąpienie do gminy i wniesie stosowną opłatę i na tym polega ta zmiana.
Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dla dróg gminnych.
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/XXXIX/342/14 i jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit o godzinie 11.40 ogłosiła 15 minutową
przerwę w obradach.
Ad.12
Przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały dotyczącego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół.
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos autorce planu z pracowni projektowej PUNKT
Joannie Świtlińskiej Robutka, która poinformowała, że przedmiotowa uchwała jest efektem
realizacji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego planu, która była podjęta w 2010
roku. I do której podejmowano 3 uchwały zmieniające. Pierwszy raz w grudniu 2010 roku
żeby poszerzyć teren objęty opracowaniem, drugi raz w maju 2013 roku – ustalając nowy
załącznik graficzny, ze względu na konieczność wyłączenia terenu, dla którego niemożliwa
jest obsługa komunikacyjna z terenu drogi ekspresowej oraz trzeci raz w sierpniu 2013 r.
kiedy to podzielono teren opracowania na części A i B i teren wyżej wspomniany wyłączono z
opracowania. W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami
prawa instytucje ogłoszono w prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała
informacje o przystąpieniu do sporządzania planu i terminy składania wniosków. Plan uzyskał
wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie. Jest zgodny ze Studium. Projekt planu był
trzykrotnie przesyłany do generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad. Ostatecznie
uzyskał pozytywne uzgodnienie tego organu po wyłączeniu z opracowania terenu, dla
którego nie ma możliwości obsługi komunikacyjnej z drogi S-5. Projekt planu został wyłożony
do publicznego wglądu, a w dniu 11 października 2013 r. odbyła się również dyskusja
publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami. Do projektu planu wpłynęło 5 uwag. Cztery z nich
zostały uwzględnione. Jedna uwaga, złożona przez Gabrielę Piasecką została uwzględniona
częściowo. Nie uwzględniono tej części uwagi, która dotyczyła korekty linii zabudowy oraz w
zakresie zmiany powierzchni nowej działki w całym obszarze objętym planem
Następnie głos zabrała architekt Joanna Mierzejewska, która w imieniu Wójta
Gminy zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały:
1. § 1 ust. 2 – korekty wymaga błędny zapis dotyczący załączników do planu,
integralną częścią uchwały jest rysunek planu a pozostałe rozstrzygnięcia
są załącznikami, lecz nie stanowią integralnej części uchwały
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2. §33 ust. 2 – konieczna jest korekta szyku zdania na precyzyjniej oddający
treść ustalenia, na „ …. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na
rysunku planu, min. 5,0m”
3. § 34 ust. 2 – konieczna korekta szyku zdania na bardziej precyzyjnie
oddający treść ustalenia, na „ … szerokość w liniach rozgraniczających: jak
na rysunku planu, min. 4,0m”
Podjęcie uchwały z autopoprawkami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie MPZP OBRĘB
WYSOKI KOŚCIÓŁ – A.
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/XXXIX/343/14 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 13
Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrebie Mienice. Prowadząca obrady Malgorzata
Ottenbreit oddała głos autorowi planu arch. Zbigniewowi Gałuszka reprezentującemu
pracownię projektową GAMA, który poinformował, że uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia tego planu podjęto w 2008 roku. W toku opracowywania tego planu
wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wyrażenie zgody na
przeznaczenie 14,84 ha gruntów rolnych klas chronionych na cele nierolnicze. Negatywna w
odniesieniu do 0,80 ha gruntów decyzja Ministra w tej sprawie wymusiła zmiany obszaru
objętego opracowaniem. Część terenu pierwotnie przewidzianego do zainwestowania została
wyłączona z opracowania ze względu na niezgodność ze Studium. Doszło do sytuacji w
której teren przeznaczony w Studium pod aktywność gospodarczą, w związku z negatywnym
stanowiskiem Ministra, miałby pełnić funkcję rolniczą. W toku opracowania trzeba było
wykluczyć również inne tereny, dla których niemożliwe było zapewnienie zgodnośći ze
Studium. W trakcie prac nad projektem zawiadomiono wszystkie wymagane przepisami
prawa instytucje i ogłoszono o przystąpieniu do opracowania planu i terminach składania
wniosków w prasie i tablicach ogłoszeń.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Mienice był wyłożony
do wglądu trzykrotnie. W toku wyłożenia złożono w kolejnych wyłożeniach łącznie cztery
uwagi. Do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy przedkładamy nieuwzględnione uwagi:
I wyłożenie:
1) Uwaga Łukasza Grelewicza dotycząca skali załącznika graficznego i jego nieczytelności do
projektu MPZP – nieczytelna – załącznik był czytelny i dodatkowo udostępniona była wersja
cyfrowa udostępniona na BIP co umożliwia dowolne powiększenie rysunku.
II wyłożenie:
1) Uwaga Mirosława Haba dotycząca możliwości dopuszczenia dachu wielospadowego i
kąta połaci dachowej 35-45 stopni. Uwaga dotycząca działki 334 jest niezgodna z
wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2) Uwaga Mariana Kubackiego o zmniejszenie minimalnej wartości wskaźnika
intensywności zabudowy z 10% do 3%, dotyczy działki 160/1, przyjęty wskaźnik jest
właściwy dla zabudowy zagrodowej
Następnie przystąpiono do głosowania uwag nieuwzględnionych przez Wójta.
Każdorazowo architekt Zbigniew Gałuszka odczytywał dane autora uwagi, przytaczał treść
uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, ustalenia projektu planu dla tej
nieruchomości oraz okazywał 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 załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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Każdorazowo Przewodnicząca Rady Gminy pytała, kto jest za nieuwzględnieniem
uwagi nieuwzględnionej przez Wójta Gminy.
Wynik głosowania był następujący:
I wyłożenie
1) Uwaga nr 1 Łukasza Grelewicza – za nieuwzględnieniem – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
II wyłożenie
1) Uwaga nr 2 Mirosława Haba – za nieuwzględnieniem – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) Uwaga nr 3 Mariana Kubackiego – za nieuwzględnieniem – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Następnie głos zabrała architekt Joanna Mierzejewska, która w imieniu Wójta Gminy
zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały:
1. § 2 – korekty wymaga błędny zapis dotyczący załączników do planu, integralną
częścią uchwały jest rysunek planu a pozostałe rozstrzygnięcia są załącznikami, lecz
nie stanowią integralnej części uchwały
2. §5 ust. 11 – tereny rolnicze R- korekta omyłki pisarskiej zamiast cyfry 19 ma być 18
3. załącznik nr 2 – zmiana tytułu załącznika na prawidłowy zgodny z §2
Podjęcie uchwały z autopoprawkami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” –14 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXIX/344/14 i jest załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 14
Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Rogoż. Prowadząca obrady Małgorzata
Ottenbreit oddała głos architektowi Łukaszowi Klimczukowi reprezentującemu pracownię
projektową GAMA, który poinformował, że uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego
planu podjęto w 2011 roku. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę
mieszkaniową, zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi publiczne,
tereny rolnicze, zieleń, tereny infrastruktury technicznej, obsługi komunikacyjnej i tereny
dróg publicznych.
W trakcie sporządzania planu został on poddany publicznej ocenie poprzez wyłożenie do
publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej w dniu 11 października 2013 r.
Plan uzyskał wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie. Podano także do publicznej
wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia planu i terminach składania
wniosków. W toku wyłożenia projektu do wglądu publicznego złożono 14 uwag. Do
rozstrzygnięcia przez Radę Gminy przedstawia się 9 nieuwzględnionych uwag.
Następnie przystąpiono do omawiania i głosowania uwag nieuwzględnionych przez
Wójta. Każdorazowo architekt Łukasz Klimczuk odczytywał dane autora uwagi, przytaczał
treść uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, ustalenia projektu planu dla
tej nieruchomości oraz okazywał 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 załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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Każdorazowo Przewodnicząca Rady Gminy pytała, kto jest za nieuwzględnieniem
uwagi nieuwzględnionej przez Wójta Gminy. Wynik głosowania był następujący:
1)Uwaga nr 1, Natalii Romańskiej - Biały – za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) Uwaga nr 2, Beaty i Józefa Sandelewskich– za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 3, Tadeusza Piotrowicza – za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 4, Ewy Łysakowska – za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 5, Tadeusza Piotrowicza – za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 6, Anny Korgól– za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 7, Doroty Jaroszewskiej i Artura Jaroszewskiego– za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 8, Moniki Giza – za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 9, Łucji Giza – za nieuwzględnieniem:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Następnie głos zabrała architekt Joanna Mierzejewska, która w imieniu Wójta Gminy
zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały:
1. § 1 ust. 2 – korekty wymaga błędny zapis dotyczący załączników do planu, integralną
częścią uchwały jest rysunek planu a pozostałe rozstrzygnięcia są załącznikami, lecz
nie stanowią integralnej części uchwały
2. § 15 – brak numeru ustępu 1 – wprowadzenie numeracji ustępów od 1 do 8
3. § 15 ust 1 – omyłkowo w treści nie znalazły się słowa; „przestrzeń publiczną w
zakresie”, prawidłowo ma być „Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w
zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich
następującą klasyfikację funkcjonalną:”
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4. § 15 ust 1 pkt 6 – KDpj – korekta omyłki pisarskiej zamiast cyfry 3 ma być 4
5. załącznik nr 2 – zmiana tytułu załącznika na prawidłowy zgodny z § 2
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi lub pytania do
projektu uchwały? – Nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały ze zgłoszonymi autopoprawkami w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rogoż.
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/XXXIX/345/14 i jest załącznikiem nr 13 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.15
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXVIII/13 z dnia 19 grudnia 2014 roku nie zgłoszono.
Ad.16
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że w trakcie prac nad
projektem budżetu 2014 r. dowiedzieliśmy się, że nie będzie pieniędzy na „schetynówkę”
Kryniczno-Malin-Ligota Piękna. Otrzymaliśmy jednak informacje, że ten fundusz zostanie
zasilony pieniędzmi z Lasów Państwowych. Kiedy zabrakło tych pieniędzy z Narodowego
Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych zostawiliśmy tylko trochę środków na ten cel, ale
przyszło zapytanie czy podtrzymujemy nasz wniosek o dofinansowanie. Z jednej strony to
miło, że jest tu jakaś szansa, ale z drugiej przykro, bo trzeba będzie z niektórych
zaplanowanych zadań zrezygnować.
Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci to 80% da Państwo i 20% gmina. Zakwalifikujemy
większą liczbę dzieci i też trzeba będzie szukać źródła pokrycia tych wydatków.
Przypominam tez o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wnioski można
składać do końca lutego.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 12.30 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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