Protokół Nr VI/XLIV/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 czerwca 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 – 12 (dwunastu).
Nieobecni byli radni: Krzysztof Baraniuk, Tadeusz Czyż, Grażyna Jarema.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
 Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo – inwestycyjnego i ochrony
środowiska
 Joanna Boćko-Sornat – pełnomocnik wójta gminy ds. uzależnień
 Adriana Szlachetka - prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
 radny Rady Powiatu Trzebnickiego Krzysztof Głuch
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
wójta gminy poszerza się porządek obrad i w punkcie 7 dopisuje uchwałę w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I. Następnie Małgorzata Ottenbreit
odczytała porządek obrad po zmianie 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 zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Trzebnickiego.
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Malin.
7. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.
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Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji:
- nasza Gmina zdobyła Dolnośląski Klucz Sukcesu. Jest to najwyższe regionalne
wyróżnienie nadawane przez Kapitułę, w skład której wchodzą szanowane na Dolnym Śląsku
osobistości. Wyróżnienie to cieszy się dużym uznaniem w środowiskach gospodarczych,
kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jest to nasz wspólny sukces. Mamy wpływ na
to, co dzieje się w naszej gminie i jak jest postrzegana na zewnątrz, ale równocześnie mamy
świadomość jak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
- 2 czerwca - odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krynicznie.
Komisja zarekomendowała na to stanowisko Pana Ireneusza Osenkowskiego,
- 3 czerwca - spotkanie z mieszkańcami Pierwoszowa na temat działań, które
wspólnie możemy podjąć dla dobra tej społeczności,
- 4 czerwca - posiedzenie Prezydium ZIT w celu zakończenia negocjacji w sprawach
budżetowych,
- 4 czerwca - spotkanie z mieszkańcami Szewc zaniepokojonymi planami utworzenia
kopalni piasku w Szewcach. Gmina na razie nie ma wiedzy dotyczącej planów utworzenia
tam kopali piasku, na razie jest to tylko informacja o prowadzeniu odwiertów badawczych.
W studium ten teren mamy przeznaczony pod aktywność gospodarczą komercyjną,
realizowaną w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej polegającej na
kompleksowym uzbrojeniu i przygotowaniu terenu przed przystąpieniem do zabudowy, na
koszt i staraniem inwestora (budownictwo usługowe i produkcyjne, nieuciążliwe).
- 5 czerwca – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Aneksu do umowy na
dofinansowanie zakupu trybun sportowych z LGD,
- 10 czerwca - miało miejsce włamanie do Urzędu Gminy, żeby dostać się do punktu
kasowego banku spółdzielczego. W związku z tym podjęliśmy pewne działania w celu
zwiększenia bezpieczeństwa budynku Urzędu,
- 11 czerwca – odbyło się Kolegium Dyrektorów, podczas którego omówiliśmy
przygotowania do nowego roku szkolnego oraz sprawy remontów w szkołach w okresie
wakacyjnym i przygotowania placówek do przyjęcia zwiększonej liczby pierwszoklasistów.
- 12 czerwca – prowadziliśmy negocjacje z WPO Alba w sprawie zmiany
harmonogramu i uzyskaliśmy zwiększenie częstotliwości wywozu plastików do 2 razy w ciągu
miesiąca w okresie letnim,
- 13 czerwca – zawody pływackie o puchar Wzgórz Trzebnickich, nasi reprezentanci
zajęli wysokie II miejsce. Impreza ta coraz bardziej się rozszerza i w tym roku szeroko były
reprezentowane gminy spoza naszego powiatu,
- 18 czerwca – spotkanie z Radą Rodziców na temat organizacji przyszłego roku
szkolnego oraz potrzeb lokalowych szkoły na przyszłość,
- 23 czerwca – posiedzenie komisji stypendialnej, podczas którego przydzielono
stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Na wypłatę w sumie przekazano ok. 20 tyś. złotych.
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- Podziękowania także tym osobom, które organizowały i uczestniczyły w
wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych na terenie naszych sołectw, a to były:
- 31 maja – festyn rodzinny przy szkole w Krynicznie
- 1 czerwca – Dzień Dziecka na Lotnisku w Szymanowie
- 7 czerwca - festyn w Krzyżanowicach i Szymanowie
- 8 czerwca - Święto Ludowe w Ligocie Pięknej oraz Dzień Dziecka w Malinie
- 14 czerwca – festyn w Ozorowicach i Psarach
- 21 czerwca – Piknik pod Wiszniakiem poprzedzony Festiwalem Szkół
- 22 czerwca – festyn rodzinny w Krynicznie
Następnie głos zabrała pełnomocnik wójta ds. uzależnień Joanna Boćko-Sornat, która
przedstawiła plan zajęć wakacyjnych dla dzieci z poszczególnych miejscowości gminy Wisznia
Mała oraz przypomniała, że na I piętrze budynku „starego” ośrodka zdrowia funkcjonuje
punkt bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy. W tym miejscu działa także
punkt interwencyjno-konsultacyjny. Zatrudnieni w nim specjaliści udzielają informacji o
możliwościach leczenia uzależnień, pomocy psychoterapeutycznej, grupach wsparcia. Punkt
oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób współuzależnionych,
doznających przemocy oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Ad.3
Przystąpiono do omawiania projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie gminy
na rok 2014. Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała, że podjęcie
tych zmian umożliwi jeszcze przed wakacjami rozpoczęcie pewnych zadań. Zwiększa się plan
dochodów budżetowych z tytułu podatków od czynności cywilno-prawnych o kwotę
18.400,00 zł, a pozostałe działania są działaniami porządkującymi w budżecie. Na prośbę
Regionalnej Izby Obrachunkowej zmienia się klasyfikację budżetową odnośnie schetynówki
Kryniczno-Malin. W połowie lipca będzie wyłoniony wykonawca tego remontu. To będzie
położenie nakładki asfaltowej na odcinku 3,4 km. Te prace będą wykonywane etapami i jest
szansa, że do końca wakacji uda się ten remont zakończyć.
Jest też zmiana klasyfikacji dotyczącej realizacji zadania pn. Rozwój e-urzędów w 8 JST
województwa dolnośląskiego. To zadanie ma na celu wymianę części instalacji
komputerowej i zwiększenie możliwości obsługi elektronicznej dla klientów urzędu.
Sławomira Hermann poinformowała, że plan wydatków zwiększa się o kwotę
232.093,00zł. To zwiększenie jest związane między innymi z planem dla zadania przebudowy
świetlicy wiejskiej w Malinie o kwotę 6.853,00zł (o tę samą kwotę jest zmniejszenie planu dla
tego zadania w inwestycjach rocznych. Mieszkańcy Malina taką kwotę przeznaczyli na
remont. Ten rok to będą sprawy projektowe, a wykonanie modernizacji świetlicy będzie w
latach następnych. Są też programy miękkie na prowadzenie działań w tych świetlicach.
Zwiększamy także środki na budowę świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach. W tym roku
chcemy wykonać stan surowy zamknięty, a potem wykańczać wnętrze, tak żeby na czerwiec
przyszłego roku świetlica była gotowa.
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, że te wydarzenia, które ostatnio miały
miejsce w Urzędzie Gminy tzn. włamanie i związana z tym dewastacja drzwi wejściowych
powodują, że trzeba będzie zwiększyć warunki bezpieczeństwa i wymienić drzwi. Poza tym
do pokoju nr 1 przeniosła się ochrona środowiska, bo do tej pory warunki obsługi klientów
tego referatu były bardzo uciążliwe szczególnie dla naszych klientów. Bardzo dużo osób
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przewija się przez Urząd i trzeba dobrze to logistycznie przygotować. Do pomieszczeń po
GOPSie przeniosła się gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne.
Przygotowujemy też pokój podawczy na parterze, żeby osoby starsze nie musiały wchodzić
na górę oraz wymieniamy zużyte dwudziestoletnie meble. W celu wykonania tych prac
remontowych potrzebujemy zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,00zł. Planujemy także
zabezpieczenie Urzędu monitoringiem. Na potrzeby realizacji programu zajęć wakacyjnych
dla dzieci przeznacza się kwotę 18.400 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupujemy ławki
do parku w Malinie oraz w dalszym ciągu doposażmy place zabaw dla dzieci w Wysokim
Kościele, Malinie, Ligocie Pięknej. W lipcu będziemy mieć wysyp postępowań przetargowych
na świetlice Krzyżanowice, Rogoż i Psary oraz sprawy drogowe. Wyłoniony został też
wykonawca remontu szkoły w Psarach. Tam kończymy sprawę wymiany okien i ocieplenia
elewacji. Powinniśmy to odczuć pod względem zużycia opału. Natomiast w szkole w
Krynicznie planujemy malowanie korytarzy, sanitariatów i sali gimnastycznej. Z kolei w szkole
w Szewcach zgodnie z zaleceniami Sanepidu będziemy remontowali sanitariaty przy sali
gimnastycznej i na piętrze. Będzie także remontowany punkt przedszkolny w Ligocie Pięknej
Przy szkole w Wiszni Małej prowadzimy sprawy związane z odwodnieniem.
Wyłoniliśmy wykonawcę przyłączy kanalizacyjnych w Ligocie Pięknej, została też
ogłoszona procedura wyłonienia wykonawcy na budowę oświetleń drogowych.
Mamy także złożony wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu w
ulicy Krótkiej w Wiszni Małej i jak tylko otrzymamy pieniądze z Urzędu marszałkowskiego to i
tam ruszymy z pracami.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały. Pytań nie zgłoszono.
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” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIV/388/14 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” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIV/389/14 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że wszystkie Rady
Gmin przed wyborami mają obowiązek przejrzeć swoje uchwały dotyczące podziału gminy na
okręgi wyborcze. My te sprawy porządkowaliśmy już w ubiegłym roku, a Rada Powiatu robi
to w tej chwili. Niestety brakło nam 300-400 mieszkańców, żeby mieć normę, która
pozwoliłaby na wybór 3 radnych. Na pewno byłoby to możliwe, gdyby zameldowali się
wszyscy nasi mieszkańcy i wtedy mielibyśmy 3 pewnych reprezentantów w Radzie Powiatu
Trzebnickiego. W tej chwili to jest stosunek 3:1, ale po wyborach może być różnie. Z zapisów
w Kodeksie Wyborczym wynika, że wg. wyliczonej normy przedstawicielstwa należy dokonać
połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego, gdy liczba radnych przypadająca na
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którąkolwiek z gmin wynosiłaby mniej niż 3. Łączenie gmin odbywa się również przy
zachowaniu zasady, iż łączone są ze sobą obszary sąsiadujące i tworząc okręg wyborczy nr 2
łączy się gminę Wisznia Mała i gminę Zawonia.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia
okręgu wyborczego do Rady Powiatu Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIV/390/14 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
O godzinie 11.00 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minutową przerwę. Obrady
zostały wznowione o godzinie 11.15.
Ad.6
Głos zabrał sekretarz gminy, który poinformował, że projekt uchwały został
przygotowany na wniosek mieszkańców tej ulicy, którzy chcą jej nadać nazwę „Jaśminowa”.
Projekt uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez sołtysa i radę sołecką, i teraz
prosimy Państwa o przyjęcie tej uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Malin.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIV/391/14 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała Joanna Robutka z pracowni projektowej PUNKT opracowującej mpzp
Ozorowice I, która poinformowała, że w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice nastąpiła oczywista omyłka
dotycząca numerów w tekście uchwały. Z tego względu wszystkie numery terenów MN
zostały przesunięte o jeden numer (np. 65 poprawne na 64 uchwalone) w stosunku do
projektu wyłożonego podczas wyłożenia nr I. Nie ma wątpliwości, że pomiędzy treścią
przyjętego aktu a wolą prawodawcy wystąpiła oczywista różnica tzn. istnieją dokumenty
wskazujące, iż intencja prawodawcy była odmienna niż ostatecznie uzewnętrzniona w
podjętej uchwale. Dodatkowo ze względu na wymogi organu nadzoru wprowadzamy
brakujące zapisy dotyczące odległości linii zabudowy od dróg publicznych.
Projektantka planu okazała jego granice na mapie i powiedziała, że w trakcie
sporządzania zmiany planu, została ona poddana ocenie publicznej poprzez wyłożenie do
publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Do projektu zmiany wpłynęła
jedna uwaga złożona przez Panią Ewę Dorosz w dniu 23 czerwca 2014 roku. Następnie
projektantka planu wskazała na mapie obszar, którego uwaga dotyczyła i poinformowała, że
jej treść wykracza poza zakres opracowania zmiany planu miejscowego. Takie uwagi ze
strony Pani Dorosz wpływały już wcześniej, ale były odrzucane, bo nie ma tu zgodności ze
studium, a uwaga wykracza poza zakres opracowania określony w uchwale o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany planu. Rekomendacja wójta gminy jest taka żeby tę uwagę odrzucić.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania uwagi.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto jest za
nie uwzględnieniem uwagi Ewy Dorosz:
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
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„wstrzymał się” – 0 głosów
Uwagę Pani Ewy Dorosz odrzucono jednogłośnie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE
I.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLIV/392/14 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.8
Uwag do Protokołu Nr VI/XLIII/14 z dnia 2014 roku nie zgłoszono.
Ad.9
Głos zabrał radny Rady Powiatu Trzebnickiego Krzysztof Głuch zwracając się do wójta
gminy z pytaniem o poczynania gminy dotyczące ochrony mieszkańców przed nadmiernym
hałasem ze strony projektowanej trasy S5.
Wójt Gminy powiedział, że sytuacja na tę chwilę jest taka, że wydano decyzję na
budowę tej trasy i w tej decyzji są przewidziane ekrany akustyczne do wykonania, i w
majestacie prawa ta decyzja powinna być realizowana. Tylko, że w międzyczasie zmieniono
normy hałasu zwiększając je czterokrotnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w związku z tym postanowiła ograniczyć znacznie liczbę ekranów i taki wniosek złożyła
wojewodzie. Wojewoda jednak jeszcze tego postępowania nie podjął. Spec ustawa nie daje
nam wielu możliwości działania. W tej chwili naszym głównym celem jest próba obrony tej
decyzji, która jest już wydana i pilnowanie, żeby w tym zakresie nic się nie zmieniło. W tym
celu nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną, która w naszym imieniu będzie pilnowała
żeby wszelkie procedury były przez GDDKiA respektowane.
Następnie wójt gminy poinformował o rozpoczęciu akcji udostępniania
kompostownika. Nie będziemy wywozić odpadów typu trawa i chwasty, bo to jest 90%
wody. Prosimy o rozwiązanie tej sprawy na miejscu poprzez kompostowanie odpadów
zielonych. Po kompostownik można zgłaszać się do pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy.
Rozpoczyna się akcja zajęć wakacyjnych dla dzieci, które pozostają w domach, w
sierpniu będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych organizowanych przez
szkoły. W okresie wakacyjnym czeka nas wiele imprez na świeżym powietrzu:
- 28 czerwca - odbędą się zawody piłkarskie dla młodzieży,
- 6 lipca – zawody piłkarskie o Puchar Wójta w Ligocie Pięknej
- 20 lipca – Powiatowe Dni Kultury (lotnisko Szymanów)
- 27 lipca - Powiatowy Turniej Sołtysów w Kuraszkowie
- 2 sierpnia - Śpiewające Wsie w Malinie
- 9 sierpnia - MTB Cross Country w Mienicach
- 3-31 sierpnia - Piknik Lotniczy w Szymanowie
- 31 sierpnia - Dożynki Gminne w Ligocie Pięknej
Wójt gminy poinformował także, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął
akcję przyjmowania wniosków do rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. To jest karta
przyznawana bezpłatnie rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Karta jest
przyznawana dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub
studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Uprawnia ona do zniżek oferowanych
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przez różne instytucje państwowe i firmy prywatne. Żeby ją otrzymać trzeba złożyć wniosek
w naszym GOPSie.
Następnie radny Franciszek Owsiański zapytał czy w związku z planowanym
remontem drogi Kryniczno – Malin przewiduje się również wykonanie odwodnienia tej ulicy?
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, że tam do realizacji jest przewidziana
nakładka asfaltowa. Planujemy, że w przyszłości w ramach ZIT przy planowaniu ścieżek
rowerowych będzie można wykonać odwodnienie. W tej chwili stać nas jedynie na
wykonanie punktowego odwodnienia w ramach naszych melioracji. To nie będzie
odwodnienie całej ulicy, ale punktowe zebranie wody w trzech najbardziej newralgicznych
miejscach.
Ad.10
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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