Protokół Nr VI/XL/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 lutego 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.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
W










posiedzeniu uczestniczyli również:
Jakub Bronowicki – wójt gminy
Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
Karolina Kempiszak – kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych Gminy Wisznia Mała
Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego
i ochrony środowiska
Adriana Szlachetka - prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o.
Joanna Adamek – kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchomościami
sołtysi wg. listy obecności
przedstawiciel lokalnej prasy
mieszkańcy gminy

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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu
realizacji partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa
dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Uchwała w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy
Wisznia Mała nr VI/XXXVII/318/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie
ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok.
7. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
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uchwałę Nr VI/XXXVII/318/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada
2013 r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia
Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
8. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Klub
Przedszkolaka” wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Szewcach.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/XVIII/105/08 Rady Gminy Wisznia
Mała z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej
Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kryniczno.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wisznia
Mała.
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ozorowice.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji:
- 24 stycznia – spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W naszej Gminie to Towarzystwo reprezentuje Pani Maria Idzikowska, była
długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzeszowie.
- 28 stycznia – spotkanie z panem Witoldem Krochmalem, który obecnie jest szefem
Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we
Wrocławiu. Mamy wiele wspólnych problemów. Rozmawialiśmy na temat
zaawansowania prac nad budową systemu ochrony przeciwpowodziowej i jej kolizji
z naszą infrastrukturą. W naszej gminie będzie realizowana budowa nowego
obwałowania wzdłuż rzeki Widawy oraz remont dwóch mostów.
- 29 stycznia w Długołęce odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania: Budowa
Węzła Pawłowickiego. To będzie zadanie realizowane na pograniczu trzech gmin:
Wrocławia, Długołęki i Wiszni Małej
- 31 stycznia w Trzebnicy spotanie w sprawie finansowania oświetlenia drogowego
wzdłuż „5”. Jako Gmina płacimy za prąd do lamp, ale pozostają jeszcze bieżące
koszty eksploatacji.
- 3 lutego - trwają negocjacje z TAURONEM w sprawie utrzymania tych lamp, które
są ich własnością. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie.
- 3 lutego – miało miejsce otwarcie nowej siedziby naszego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W tej chwili mieści się on w budynku po „starym” ośrodku zdrowia przy
ulicy Wrocławskiej 2. Warunki przyjęcia i obsługi klientów poprawiły się diametralnie.
- 4 lutego – pasowanie pierwszoklasistów w Psarach. Tak późno, bo trwał remont.
Wszyscy byliśmy zauroczeni występami dzieci w nowej sali gimnastycznej.
- 5 lutego – spotkanie wszystkich gmin zainteresowanych realizacją inwestycji
z Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych tzw. ZIT. Do końca lutego mamy czas na przesłanie do Ministerstwa
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informacji dotyczących naszego ZIT. Na Dolnym Śląsku działają jeszcze dwa takie
programy.
- 6 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy ustaliliśmy harmonogram współpracy
i pozyskiwania stażystów do jednostek organizacyjnych oraz do prac
interwencyjnych.
- 7 lutego - zawarliśmy akt notarialny na przejęcie gruntów od GDDKiA w Krynicznie
po pani Nowakowskiej. Grunt ten chcemy przeznaczyć na rozbudowę boiska
szkolnego.
- 18 lutego – spotkanie z przedstawicielami fundacji „Młoda Gwardia” na temat
organizacji zajęć z siatkówki dla dziewcząt. Trenerzy WKS Śląsk Wrocław trenują
nasze dzieci w piłce nożnej i na takiej samej zasadzie chcemy zorganizować zajęcia
z siatkówki dla dziewcząt.
- 11 lutego – w Urzędzie Marszałkowskim razem z panią Skarbnik podpisywaliśmy
aneks do umowy w sprawie budowy kanalizacji.
- 20 lutego - spotkanie z Aeroklubem Wrocławskim na temat współpracy, jaką
Aeroklub chce podjąć z Politechniką Wrocławską. My posiadamy tam tereny
przeznaczone pod dydaktykę, jeżeli to się uda to w przyszłości możemy mieć tam filię
Politechniki z realizacją zajęć dla studentów z mechaniki lotniczej.
Ad. 3
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik Sławomirze
Hermann, która omówiła uzasadnienie do podjęcia zmian w planie budżetu i
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wisznia Mała na rok 2014. Sławomira
Hermann powiedziała, że były dwa zdarzenia, które powodują potrzebę podjęcia tych
uchwał. Spływają pieniądze za odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi
ekspresowej. Jako osoba prawna jesteśmy zobowiązani odprowadzić VAT od tych
środków. Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
przeanalizował otrzymane od Wojewody operaty szacunkowe i zawnioskował
zwiększenie odszkodowania. Wojewoda po analizie przychylił się do tego wniosku.
W związku z tym wzrasta również kwota z tytułu naliczenia podatku VAT od
otrzymanego przez gminę odszkodowania.
Drugie zdarzenie to takie, że 8 jednostek samorządu terytorialnego
w województwie dolnośląskim złożyło wniosek o dofinansowanie na zmodernizowanie
bazy komputerowej i rozwój e-usług. W WPFie wprowadzamy to tam, gdzie są
zadania unijne. Są tu trzy źródła finansowania tj. 22.000,00 zł to środki unijne,
38.000,00zł – środki krajowe i 5.000,00 zł –wkład własny. Proszę o podjęcie tej
uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały. Pytań nie zgłoszono.
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” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/346/14 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.

3

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/347/14 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Kolejny projekt uchwały dotyczył zawarcia umowy partnerskiej pn. „Rozwój
e-urzędów”. Głos zabrał sekretarz gminy Mariusz Fedzin, który stwierdził, że ta
uchwała jest rezultatem podjętych przed chwilą uchwał budżetowych. Głównym
celem projektu jest poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług
publicznych w 8 jednostkach samorządu terytorialnego w woj. dolnośląskim przez
wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji pracowników
samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.
Istotna jest również promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług
publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem, podniesienie wiedzy
i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych
rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych, wzrost
wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST, wzrost liczby
elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy
e-PUAP. Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej
w celu realizacji partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa
dolnośląskiego”
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/348/14 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Głos zabrał sekretarz gminy Mariusz Fedzin, który powiedział, że kolejne
dwie uchwały są ze sobą ściśle związane. 31 stycznia br. do Rady Gminy wpłynęła
skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę dotyczącą współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Tę
uchwałę Rada Gminy podejmuje każdego roku. Do tej pory nie było do niej uwag, ale
tym razem organ nadzoru zakwestionował fakt, iż w kilku miejscach przywołaliśmy
zapisy, które zawarte są w samej ustawie. Żeby uwzględnić uwagi Wojewody i nie iść
do Sądu Administracyjnego prosimy o podjęcie tych uchwał. Potem będziemy mogli
złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o umorzenie
postępowania. Tym samym spełnimy oczekiwania organu nadzoru. Czy są pytania?
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady
Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVII/318/13 z dnia 27 listopada 2013 roku 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” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/349/14 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
uchwałę Nr VI/XXXVII/318/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013 r.
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” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/350/14 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik Karolinie
Kempiszak z Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, która
przypomniała, że Punkt Przedszkolny pn. „KLUB PRZEDSZKOLAKA” został
uruchomiony 1 września 2008 roku. Opieką i wychowaniem w tym punkcie objętych
zostało 25 dzieci.
W roku 2013 dzięki modernizacji pomieszczeń w obiekcie po zlikwidowanej Szkole
Podstawowej w Strzeszowie ul. Lipowa 35, powiększyła się powierzchnia przedszkola.
Po dostosowaniu warunków sanitarnych, ppoż i pozostałych wynikających z prawa
budowlanego liczba dostępnych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie ul.
Lipowa 35 zwiększyła się z 54 do 100. Pomieszczenie Punktu Przedszkolnego zostało
dostosowane do możliwości włączenia go do struktury przedszkola bez zmiany
adresu.
Likwidacja punktu przedszkolnego nie zmienia dostępności dzieci do wychowania
przedszkolnego, lecz poprawia organizację pracy, zarządzanie Przedszkolem
Publicznym i ma na celu dokonanie systemowych działań porządkujących istniejącą
strukturę placówek oświatowych w Gminie Wisznia Mała.
Obecnie dyrektor Przedszkola Publicznego w Strzeszowie zarządza
przedszkolem z czterema oddziałami oraz jedno-oddziałowym punktem
przedszkolnym. Przedszkole będzie posiadało pięć oddziałów przedszkolnych,
mieszczących się w tym samym miejscu, o tym samym adresie. Tak, więc z punktu
widzenia rodziców i dzieci nic się nie zmienia. A tą uchwałą dokonujemy jedynie
zmian organizacyjnych, które mają na celu uporządkowanie obecnego stanu.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Klub
Przedszkolaka” wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/351/14 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.9
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły podstawowej w Wiszni Małej. Karolina
Kempiszak kierownik samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
powiedziała, że obecnie w szkołach mamy bardzo dużo dzieci. To samo jest w szkole
w Wiszni Małej i w związku z tym przenosimy punkt przedszkolny ze szkoły w Wiszni
Małej do budynku po byłej szkole podstawowej w Ligocie Pięknej. Docelowo chcemy
ten Punkt przekazać Fundacji, która działa obecnie w Piotrkowiczkach.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki powiedział, że jeżeli chodzi o oświatę to nie jest
koniec problemów. Mamy nowego ministra i nowe pomysły. My jesteśmy od tego,
żeby te pomysły realizować. Prawo nas do tego przymusza. Ma być darmowy
podręcznik dla uczniów. Nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało. Na razie subwencja
na przedszkolaki jest niższa niż zapisano w ustawie. Ta praca, którą wykonujemy
w oświacie się nie kończy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/XVIII/105/08 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej
Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście) „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/352/14 i jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Sekretarz Gminy poinformował, że kolejne uchwały wg. programu sesji
dotyczą przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Kryniczno, Wisznia Mała
i Ozorowice, i są związane z uczestnictwem tych miejscowości w Programie „Odnowy
Wsi Dolnośląskiej”. Powstałe strategie rozwoju są efektem warsztatów „Planowanie
w procesie odnowy wsi”, które były prowadzone przez moderatorów z Urzędu
Marszałkowskiego w tych sołectwach.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Kryniczno.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/353/14 i jest załącznikiem nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/354/14 i jest załącznikiem nr 10
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
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Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Ozorowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/355/14 i jest załącznikiem nr 11
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który powiedział, że podjęcie tej
uchwały jest zgodne z zapisami Statutu Gminy. I tak, jak co roku prosimy Państwa
o zatwierdzenie tej uchwały. Nie wpisano tu konkretnych dat tyko kwartały, a
szczegóły członkowie komisji ustalą sami.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na
rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/356/14 i jest załącznikiem nr 12
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.14
Głos zabrał sekretarz Mariusz Fedzin, który poinformował, że do Urzędu Gminy
wpłynęło pismo Wojewody Dolnośląskiego informujące o rezygnacji Pana
Włodzimierza Chlebosza z funkcji przedstawiciela Wojewody w Radzie Społecznej
działającej przy Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej. W związku z tym Wojewoda
wyznaczył Panią Marzannę Jurzysta – Ziętek do reprezentowania go w pracach tej
Rady. Niniejsza uchwała jest uwzględnieniem oczekiwań Pana Wojewody w tym
zakresie.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XL/357/14 i jest załącznikiem nr 13
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXIX/14 z dnia 22 stycznia 2014 roku nie
zgłoszono.
Ad.16
Sołtys Bronisław Stawiński zapytał, na kiedy planowane jest spotkanie
sołtysów. Wójt Jakub Bronowicki odpowiedział, że najlepiej będzie, gdy ustali się ten
termin od razu korzystając z obecności większości sołtysów. Ustalono, że spotkanie
odbędzie się w środę 12 marca o godzinie 10.00 w Ośrodku Kultury w Wiszni Małej.
Następnie Wójt Jakub Bronowicki przypomniał, że wprowadzono pewne nowe
udogodnienia w obsłudze płatności podatkowych. Obecnie każdy podatnik ma
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przypisane swoje konto. Ma to ułatwić i usprawnić pracę w budżecie. Stara metoda
wpłat u sołtysów również obowiązuje i tu nic się nie zmieniło: sołtysi nadal pozostają
inkasentami i ta potrzeba będzie zawsze.
Następnie radny Zdzisław Zdobylak zwrócił się z zapytaniem do Pani Adriany
Szlachetki – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie
z zapytaniem, kiedy można się spodziewać przedstawienia wyniku finansowego spółki
za dotychczasowy okres działalności oraz jaka jest strategia rozwoju tego
przedsiębiorstwa; a także do Wójta Gminy o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze
statusem tej spółki. Wójt Jakub Bronowicki odpowiedział, że dość długo
pracowaliśmy nad tym, że tworzymy spółkę, która jest w 100% własnością Gminy
i pracuje na majątku Gminy. Podkreślam, że ten nowy podmiot Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej to nie jest podmiot prywatny, ale gminny; zarejestrowany w
KRSie i realizujący potrzeby naszych mieszkańców.
Następnie Adriana Szlachetka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o wynik
finansowy to na następnej sesji przedstawi aktualną sytuację finansową. Trochę
głębszą wiosną przedstawię jak sobie wyobrażam rozwój spółki. Może moglibyśmy
połączyć to też z wyjazdem w teren żeby zobaczyć, czym dysponujemy.
Następnie głos zabrał Bogusław Stec, mieszkaniec Krzyżanowic, który zapytał
kiedy będzie podjęta uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Krzyżanowic i co dalej z kanalizacją tej miejscowości? Wiem, że tam
biegnie nitka kanalizacji TOYowskiej.
W odpowiedzi głos zabrała Sławomira Hermann, kierownik referatu
infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, która powiedziała, że
Gmina nie ma możliwości wpięcia się do prywatnej kanalizacji TOYowskiej.
Niezależnie od tego czy TOYA wynegocjuje z MPWiK wpięcie do sieci czy też nie,
nasza Gmina będzie wpinać się do rury MPWiK w ulicy Sułowskiej i wtedy będą
rozliczenia między Gminą Wrocław a Gminą Wisznia Mała.
Następnie
głos
zabrała
Joanna
Adamek
–
kierownik
referatu
zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy
Wisznia Mała, która powiedziała, że niestety w chwili obecnej nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie, kiedy możliwie będzie uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Krzyżanowice. Jak państwo
pamiętacie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został skierowany na sesję
Rady Gminy Wisznia Mała ponad rok temu. Przyjęte rozwiązania spotkały się jednak z
protestem ze strony mieszkańców wsi i podjęto decyzję o odstąpieniu od jego
uchwalenia w celu ponownego skonsultowania przyjętych rozwiązań z
przedstawicielami mieszkańców. Przez kilka miesięcy trwały rozmowy mające na celu
osiągnięcie kompromisu możliwego do przyjęcia przez mieszkańców oraz organ
sporządzający plan. Niemożliwe było oczywiście usankcjonowanie w projekcie planu
wszystkich wnioskowanych postulatów, bowiem niektóre z nich były niemożliwe do
przyjęcia ze względu na przepisy prawa a niektóre niemożliwe do uwzględnienia ze
względu na grożące Gminie roszczenia ze strony właścicieli terenów. Po trwających
blisko pół roku negocjacjach, i wydawało się po osiągnięciu kompromisu, ponowiono
procedurę w niezbędnym zakresie, w tym wyłożono projekt planu do publicznego
wglądu. W trakcie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami okazało się jednak, że mieszkańcy wsi Krzyżanowice ponownie
kwestionują przyjęte rozwiązania. Tym samym powrócono do punktu wyjścia sprzed
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blisko roku. Mieszkańcy zgłosili te same zastrzeżenia, od których zaczęły się rozmowy,
pomijając w zasadzie poczynione ustalenia.
W tej sytuacji, wobec sprzeciwu ponowionego wobec przyjętych w projekcie
planu rozwiązań przez mieszkańców wsi Krzyżanowice, nie można jednoznacznie
określić kiedy będzie możliwe uchwalenie przedmiotowego planu.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.55 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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