Protokół Nr VI/XLIII/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 maja 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
wypowiadając słowa „otwieram sesję Rady Gminy Wisznia Mała” i witając przybyłych na
obrady radnych, sołtysów, wójta gminy, pracowników urzędu oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 13 (trzynastu).
Nieobecni byli radni: Krzysztof Baraniuk i Zdzisław Zdobylak.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
 Joanna Adamek – kierownik referatu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami
 Adriana Szlachetka - prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
 uczniowie Zespołu Szkół w Krynicznie pod opieką dyrektora Ireneusza
Osenkowskiego
 przedstawiciele firmy TOYA Development Sp z o.o. i sp. k.
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany
porządek obrad i zapytała, kto jest za przyjęciem programu sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
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 przyjęcia sprawozdania w realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, na rok 2013.
6. Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w Aglomeracji
Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”
7. Uchwała w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w § 1 Uchwały Nr
VI/XXX/271/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podjęcia
czynności prowadzących do zbadania wpływu projektowanej drogi ekspresowej S-5
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na klimat akustyczny terenów przylegających do drogi oraz w załączniku Nr 1 do tej
uchwały.
8. Uchwała w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w § 1 Uchwały Nr
VI/XXX/272/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podjęcia
czynności prowadzących do zbadania klimatu akustycznego oraz ograniczenia emisji
hałasu na terenach przylegających do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 oraz
w załączniku Nr 1 do tej uchwały.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji:
- 30 kwietnia – spotkanie z Polską Spółka Gazownictwa. Jest otwarta sprawa
przeprowadzenia inwestycji budowy sieci gazowej w Wiszni Małej. W pierwszej kolejności
trzeba wykonać przejście pod rzeką Ławą i w tym roku chcielibyśmy przyłączyć do sieci
Ośrodek Kultury. Tu jest piec, który już się wyeksploatował i trzeba zmienić źródło
ogrzewania. Potem chcemy realizować pozostałą część Wiszni Małej. Zachęcamy, więc
mieszkańców do składania wniosków, żeby zwiększyć potencjał potrzeb.
- 3 maja - składam serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników obchodów
Święta 3-go Maja i tym, którzy je przygotowali: reprezentacjom szkół z naszego terenu (w
tym dwóm ze sztandarami), zespołom ludowym „Szymanowianie” i „Strzeszowianki”,
podziękowania dla Pani Sołtys i jej ekipie oraz wszystkim, którzy wspomogli organizatorów
przynosząc np. ciasta.
- w kolejny majowy weekend studenci z Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia
przygotowali plener malarski. Ich pracy twórczej mogli się przyglądać nasi uczniowie. Mam
nadzieję, że już w czerwcu będziemy mogli zobaczyć efekty tych działań.
- 6 maja - walne zgromadzenie członków ARAW, czyli Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej, która zajmuje się między innymi promocją aglomeracji na zewnątrz, również
wśród inwestorów zagranicznych.
- 7 maja – spotkanie z WPO ALBA, w sprawach, o których mówiliśmy na ubiegłej sesji
dotyczących zmiany harmonogramu wywozu szkła i zwiększenia w okresie lata częstotliwości
wywozu plastiku.
- 9 maja – turniej piłkarski szkół podstawowych, ze względu na pogodę przeniesiony
do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Krynicznie. Zwycięstwa gratulujemy uczniom ze
Szkoły Podstawowej Psarach.
- 9 maja – zespół „Szymanowianie” obchodził 35 lecie działalności. To jest ważna
sprawa dla naszej społeczności. Trzeba mieć do tego zacięcie i chęci. Trzeba poświęcić swój
czas, a niejednokrotnie i pieniądze. Oczywiście pozyskują też fundusze z zewnątrz na swoją
działalność, ale nie zawsze to wystarcza. Dziękujemy członkom zespołu za ich działalność, za
to, że swoim śpiewem uświetniają nasze uroczystości. Swoje listy gratulacyjne przysłali też
Minister Kultury i Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
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- dnia 9 – 10 maja - kolejna już „Operacja Zachód”. Pogoda dopisała organizatorom i
uczestnikom. Frekwencja na tej imprezie z roku na rok jest coraz większa, przewinęło się
kilka tysięcy osób. Można było podziwiać sprawność wojska, sprzęt wojskowy i rekonstrukcje
walk.
- zebranie członków Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Jest to
niezbędny element oddziaływania na turystę, żeby chciał swoje kroki skierować do najbliżej
położonych Wrocławia gór zwanych ”Górami Kocimi”. Stowarzyszenie współorganizuje wiele
imprez odbywających się także na naszym terenie. Środki na swoją działalność pozyskuje ze
składek tj. prawie 160 tys. zł i z zewnątrz (od Marszałka Województwa, Ministerstwa Sportu
np. na utworzenie szlaku rowerowego).
- 20 maja – podpisaliśmy z Gminą Długołęka i Gminą Wrocław porozumienie w
sprawie współpracy na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie Węzła
Pawłowickiego.
- 20 – 21 maja zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych,
- 21 maja – posiedzenie Prezydium ZIT w sprawach finansowych. Gminy zebrane w
naszym ZIT ( tj. 15 gmin + Wrocław) będą miały do dyspozycji ok. 308 milionów EURO. Cały
czas trwają prace nad przydziałem tych środków. Na tę chwilę Krajowy Program Operacyjny
został przesłany do Komisji Europejskiej i czekamy na decyzję.
Radny Tadeusz Czyż zapytał, w jaki sposób te środki będą dzielone pomiędzy
poszczególne gminy. Wójt Gminy Jakub Bronowicki odpowiedział, że na pewno będzie brany
pod uwagę parytet ludnościowy.
- 22 maja – zawarliśmy umowę na mobilny system powiadamiania SMS na ifony.
Każda zmiana, informacja będzie się pojawiała zarówno na stronie internetowej jak i w tym
systemie.
- w ubiegłym tygodniu intensywne przygotowania do wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Frekwencja w naszej gminie była różna w niektórych obwodach 16%, a w
niektórych 30.
- 26 maja – w poniedziałek spotkaliśmy się z Panem Starostą i dyrektorem Aeroklubu
w Szymanowie Panem Markiem Przybyło w sprawie organizacji Powiatowych Dni Kultury,
które w tym roku mają odbyć się 20 lipca na lotnisku Szymanów - Szewce.
Ad. 3
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że Gmina otrzymała od
Wojewody Dolnośląskiego dotację w wysokości 273.193,00 zł w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie dot. remontu drogi powiatowej na
odcinku Kryniczno – Malin. Teraz będziemy mogli przystąpić do przygotowywania przetargu.
Jeżeli chodzi o bieżące działania w budżecie to planujemy przeznaczyć kwotę 10 tyś zł
na dotację celową dla LZS Płomień; po przeglądach wiosennych okazuje się, że trzeba
wykonać wiele prac na placach gminnych. Jest dużo do zrobienia w zakresie wykaszania oraz
podcinania gałęzi. Place zabaw dla dzieci też wymagają po pierwsze renowacji, wymiany
uszkodzonych części, czasami całych zabawek jak np. w Wysokim Kościele, Malinie, Ligocie
Pięknej, a w przypadku Ozorowic praktycznie musimy zamontować nowy plac zabaw. OSP
Wisznia Mała wystąpiła w wnioskiem o zgodę na zakup hali magazynowej (namiotu) wraz z
przyczepką dla obsługi zdarzeń kryzysowych na naszym terenie. Zwiększamy wartość zadania
o nazwie: budowa chodnika w m. Wisznia Mała ul. Szkolna. O dofinansowanie na budowę
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tego chodnika będziemy się starać z programu Lider. 35 tyś. zł chcemy przeznaczyć na
przebudowę budynku po byłej szkole w Piotrkowiczkach. Jest on teraz wykorzystywany jako
mieszkania i przedszkole, ale wymaga wymiany stropu i więźby dachowej. W następnej
kolejności będziemy chcieli wykonać termomodernizację. Na podstawie aneksu do umowy o
dofinansowanie projektu o nazwie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół
z obszarów wiejskich gminy Wisznia Mała” tzw. „7” i „9’’. To są pieniądze dla naszych
młodych mieszkańców na projekt realizowany do końca roku budżetowego.
Przygotowujemy się do dużego projektu inwestycyjnego tj. połączenia
kanalizacyjnego z gminą Wrocław oraz budową kanalizacji w Krzyżanowicach, Psarach i
Szymanowie. Jest to bardzo duży projekt i kosztowny. Już nawet przygotowanie niezbędnej
dokumentacji jest bardzo drogie, bo to będzie koszt od kilkuset tysięcy nawet do miliona
złotych. Musimy to przygotować żebyśmy już mieli gotową dokumentację do aplikacji po
środki unijne. Dzisiaj jeszcze wrócimy do tej sprawy przy okazji uchwały upoważniającej do
złożenia wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
właśnie na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Jesteśmy po przetargu na ciąg dalszy remontu Szkoły Podstawowej w Psarch. Po
otwarciu ofert ( były 3 oferty) okazało się, że zbyt mało środków przeznaczyliśmy na ten
remont. Najniższa oferta była o 70 tyś. większa niż założyliśmy. Nie chcemy dalej przeciągać
sprawy żeby można było zakończyć prace w szkole przed końcem wakacji i prosimy Państwa
o przyjęcie tych zmian.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XXXVIII/325/13 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/381/14 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” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/382/14 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że w roku 2013
Gmina i organizacje pozarządowe systematycznie realizowały program współpracy.
Współpraca finansowa została zrealizowana poprzez wsparcie zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Ogłaszane były otwarte konkursy ofert na realizacje
zadań i w ramach tych konkursów Gmina Wisznia Mała przyznała dotacje dla Stowarzyszenia
Aktywni Lokalnie – 10 tyś. zł. To jest Stowarzyszenie, które działa obecnie w starym budynku
po Ośrodku Zdrowia. Na I piętrze mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady, w tym
również porady prawne. Związek Strzelecki Strzelec otrzymał kwotę 5 tys. zł na działalność
wspomagającą podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej wśród mieszkańców naszej Gminy. Dotacje na
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działalność klubów sportowych otrzymało 11 klubów z naszej Gminy, ich lista jest w uchwale.
W 2013 roku ponieśliśmy nakłady w wysokości 2324,19 zł na dofinansowanie zakupu i
montażu tablic informacyjnych „witaczy” w miejscowościach Szewce, Mienice, Malin, Wysoki
Kościół. Zadania współfinansowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi
Dolnośląskiej.
Zgodnie z warunkami zawartych umów zleceniobiorcy rozliczyli przekazane wsparcie i
dokonali zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania w realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
rok 2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/383/14 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Głos zabrał Wójt Gminy przypominając, że o tej sprawie mówił przy okazji zmian w
budżecie. Chodzi tutaj o upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie na
opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej. Dajmy sobie szansę
startując do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po te środki. Oczywiście nie ma
pewności ile dostaniemy i czy w ogóle dostaniemy, ale dajmy sobie te możliwość. Dlatego
proszę o podjęcie tej uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w Aglomeracji WrocławPsary, Szymanów, Krzyżanowice”
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/384/14 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że w dwóch uchwałach dotyczących klimatu
akustycznego drogi S5 wkradł się błąd pisarski i w numeracji drogi zamiast cyfry „1” jest „0” .
Poprawkę można dokonać tylko podejmując stosowną uchwałę. Stąd te projekty uchwał na
dzisiejszej sesji. W tej chwili oczekujemy na odpowiednią pogodę do przeprowadzenia
badania akustycznego. Można to zrobić tylko, gdy są zachowane właściwe parametry tj. nie
ma opadów ani wiatru.
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w § 1
Uchwały Nr VI/XXX/271/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
podjęcia czynności prowadzących do zbadania wpływu projektowanej drogi ekspresowej S-5
na klimat akustyczny terenów przylegających do drogi oraz w załączniku Nr 1 do tej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
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przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/385/14 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w
§ 1 Uchwały Nr VI/XXX/272/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie w
sprawie podjęcia czynności prowadzących do zbadania klimatu akustycznego oraz
ograniczenia emisji hałasu na terenach przylegających do Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia A-8 oraz w załączniku Nr 1 do tej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/386/14 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Głos zabrała kierownik Joanna Adamek, która na wstępie zgłosiła autopoprawkę do
projektu uchwały polegającą na dopisaniu w § 3 słów „tj. z dniem 28 maja 2014 r. i w tym
dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała”. Następnie
poinformowała, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło
pismo, które zostało zakwalifikowane jako skarga dotycząca przewlekłego prowadzenia
sprawy przez Urząd Gminy. Z tym pismem oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym
zapoznała się w dniu 21 maja komisja rewizyjna Rady Gminy i stwierdziła, że skarga jest
bezprzedmiotowa. Sytuacja jest taka, że w chwili obecnej w Urzędzie nie jest prowadzone
żadne postępowanie administracyjne, a sprawa ma charakter cywilno-prawny i toczy się w
Sądzie, a Urząd nie ma wpływu na jej przebieg.
Sprawa dotyczy dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności na
gruncie bądź na drodze wewnętrznej wydzielonej z nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych. Pani Maria Jolanta Nonas w drodze dziedziczenia nabyła nieruchomość w
Psarach. Działka ta nigdy nie posiadała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp
ten odbywał się przez działkę nr 20 i 20/1 powstałą z podziału działki nr 20, graniczącą
bezpośrednio z drogą krajową relacji Wrocław –Poznań. Do Wójta Gminy nie wpłynął
wniosek o podział którejkolwiek nieruchomości wskazanych w skardze, który pozostałby bez
rozpatrzenia. Jednocześnie należy podkreślić, że podziału nieruchomości dokonuje się na
wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIII/387/14 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Uwag do Protokołu Nr VI/XLII/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku nie zgłoszono.
Ad.11
Na obrady Rady Gminy przybyli przedstawiciele firmy TOYA Development Sp. z o.o.,
którzy są inicjatorami utworzenia grupy reprezentującej spółkę oraz zainteresowanych
mieszkańców sołectw położonych w strefie oddziaływania planowanej drogi ekspresowej S5,
w negocjacjach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i innymi instytucjami
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mającymi wpływ na realizację tej inwestycji. Prezes firmy TOYA Jan Szmidt poinformował, że
jego firma planuje wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o oddalenie
wniosku GDDKiA o zmianę decyzji nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, która w skrócie ma na celu uzyskanie pozwolenia na budowę trasy S5
bez ekranów dźwiękochłonnych.
Jan Szmidt powiedział, że w Polsce czterokrotnie podwyższono normy hałasu i jest
realne niebezpieczeństwo, że z 14 km zaprojektowanych ekranów do wykonania pozostaną
tylko 2. Firma chce się temu stanowczo przeciwstawić i nie dopuścić do zmiany decyzji na
niekorzyść mieszkańców. W związku z tym przedstawiciele firmy TOYA zaapelowali do
obecnych na sali radnych i sołtysów o zjednoczenie się w tej sprawie i współpracę. Zaprosili
do kontaktu osoby, które są zainteresowane tą sprawą, a mające wiedzę prawniczą lub
środowiskową, których potencjał intelektualny mógłby być przydatny do zablokowania
wniosku GDDKiA. Głównym celem tych działań jest doprowadzenie do realizacji drogi
ekspresowej zgodnie z obowiązującą decyzją, która przewiduje wykonanie ekranów
dźwiękochłonnych.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 12.05 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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