Protokół Nr VI/XLV/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 sierpnia 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: Tadeusz Czyż, Zdzisław Zdobylak.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
 Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo – inwestycyjnego i
ochrony środowiska
 Joanna Adamek – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
zagospodarowania przestrzennego
 Adriana Szlachetka - prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o.
 Aleksandra Maciejewska – podinspektor ds. gospodarki odpadami
 Ireneusz Ratuszniak – dyrektor Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji
we Wrocławiu, które przystępuje do opracowania ”Strategii Rozwoju Gminy
Wisznia Mała”
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
 radny Rady Powiatu Trzebnickiego Krzysztof Głuch
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 aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
6. Uchwała w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.
Ad.2
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Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki i na wstępie przedstawił Pana
Ireneusza Ratuszniaka dyrektora Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, która
to firma będzie opracowywała Strategię Rozwoju Gminy Wisznia Mała. Wójt Gminy
poinformował, że dokument ten jest niezbędny dla pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na kolejne lata.
Następnie zabrał głos Ireneusz Ratuszniak, który zachęcał do aktywnego
udziału w procesie tworzenia strategii. Przypomniał zebranym, że w 2014 roku
Polska weszła w nowy okres ubiegania się o środki unijne, a strategia jest
podstawowym opracowaniem, które pozwoli na skuteczne aplikowanie po fundusze
zewnętrzne i będzie wskazywała kierunki rozwoju na nową kadencję. Ireneusz
Ratuszniak przedstawił dokonania swojej firmy w tym zakresie. Poinformował, że
firma ma duże doświadczenie w przygotowywaniu strategii regionalnych i na
poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Do jej stworzenia wykorzystane będą
dane statystyczne pozyskane z badań ankietowych mieszkańców gminy.
Ankietowanie planuje się przeprowadzić do 20 września. Ireneusz Ratuszniak
poinformował, że odbędą się warsztaty w dniach 3 i 9 września i zaprosił do udziału
w nich radnych i sołtysów oraz przedsiębiorców z terenu gminy.
Następnie głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o
wydarzeniach i podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym:


25 czerwca - uroczysta gala „Złote Sowy”, w tym roku wśród laureatów była Pani
pedagog Barbara Stępień, której zaangażowanie w pracę zostało zauważone i
docenione tym zaszczytnym wyróżnieniem.



28 czerwca - rozegrano memoriał piłkarski dla najmłodszych im. Ryszarda
Ignatowicza w Szymanowie, uczestniczyło kilka drużyn w tym jedna dziewczęca,
wygrał „Parasol Wrocław”.



30 czerwca - w Biurze Rozwoju Wrocławia podpisywaliśmy porozumienie
dotyczące węzła pawłowickiego i skomunikowania południowej części gminy
z S5.



30 czerwca - spotkanie z Radą Rodziców Zespołu Szkół w Krynicznie na temat
pozyskania pomieszczenia, sali na potrzeby szkoły.



30 czerwca - otwarcie świetlicy w Mienicach



4 lipca - konferencja na temat modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i
budowy obwałowań wzdłuż rzeki Widawy,



- w MPWiK rozmowy w sprawie rozbudowy naszej infrastruktury wodociągowej i
połączenia przez lotnisko południowej części gminy z Wrocławiem



na początku lipca rozegrano mecze w turniejach o Puchar Wójta i o Puchar Lata.
Zwycięzcą obu tych turniejów została AVIA Ozorowice, która obecnie ma szansę
na awans do „B” klasy.



7 lipca - odbyło się posiedzenie Prezydium ZIT w sprawie zmiany Aneksu
łączącego Gminy. Te zmiany Porozumienia są niezbędne żeby można było
pozyskać środki na organizację pracy biura.



12 lipca - wizyta w Rokitnie na Wołyniu, szczególne podziękowania dla Pana
Romana Chandohy, gdyż dzięki jego zaangażowaniu odnowiono, odbudowano
cmentarz wojskowy polskich żołnierzy walczących w 1920 roku.
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15 lipca - spotkanie z WPO Alba na temat funkcjonowania programu gospodarki
odpadami



20 lipca - Powiatowe Dni Kultury, które w tym roku odbywały się na terenie naszej
gminy i były organizowane przy udziale Aeroklubu Wrocławskiego na terenie
lotniska w Szymanowie



27 lipca - odbył się Powiatowy Turniej Sołtysów i Rad Sołeckich. W tym roku
naszą gminę reprezentowały Psary.



27 lipca - Puchar Lata - turniej piłkarski, którego zwycięzcą została AVIA
Ozorowice,



3 sierpnia - „Śpiewające Wsie” – impreza folklorystyczna, mająca już rangę
wojewódzką. Tym razem brało udział 12 zespołów, każdy z nich miał okazję
zaprezentować swój repertuar. Urząd otrzymał podziękowania dla organizatorów.
Zespół Ludowy „Szymanowianie” z okazji jubileuszu istnienia otrzymał nagrodę
Ministra Kultury.



5 sierpnia - spotkanie Prezydium ZIT w Żurawinie w sprawach budżetowych,



7 sierpnia - spotkanie z mieszkańcami Ligoty Pięknej w sprawie „plagi much”.
Rozmowy, w których uczestniczyli także Powiatowy Lekarz Weterynarii i
właściciele firmy Agropasz, do której należą kurniki w Ligocie Pięknej. Agropasz
zobowiązał się do podejmowania działań mających na celu wytrucie tej
niesamowitej, uciążliwej populacji much.



Posiedzenie Rady LGD - z naszego terenu rozpatrywano 3 wnioski i wszystkie
zostały pozytywnie zaakceptowane do dofinansowania. Chodzi tu o chodnik przy
ulicy Szkolnej w Wiszni Małej, doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach
oraz siłowni zewnętrznej na wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców w Wysokim
Kościele



8 sierpnia - w Trzebnicy na zaproszenie Marszałka Włodzimierza Chlebosza
podpisywaliśmy umowę o dofinansowaniu do przebudowy kotłowni ośrodka
kultury, również z pieniędzy Unii Europejskiej z programu LIDER będzie
finansowana przebudowa parkingu przy OKSiR.



9 sierpnia - wyścig MTB Cross Country- bardzo popularne już zawody rowerowe
o zasięgu wojewódzkim, w tym roku uczestniczyło 60 zawodników.



12 sierpnia
Gospodarki
projektowej
także start
inwestycji.



21 sierpnia - podpisywaliśmy Aneks na dofinansowanie do zakupu trybun
sportowych w trzech miejscowościach naszej gminy tj. Szymanów, Krzyżanowice



22 sierpnia - spotkanie z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Trzebnicy
Wiktorem Lubienieckim w sprawie wsparcia finansowego przy zakupie aparatury
medycznej (urządzenie do USG)



22 sierpnia - uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego Państwa
Regów z Szewc

- otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Wodnej promesę na dofinansowanie przygotowania dokumentacji
budowy kanalizacji sanitarnej południowej części gminy. To ułatwi
na pozyskanie środków na finansowanie przeprowadzenia tej
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24 sierpnia - Dożynki Powiatowe w Korzeńsku,



25 sierpnia - Kolegium Dyrektorów szkół naszej gminy dotyczące organizacji
nadchodzącego roku szkolnego



25
sierpnia
–
posiedzenie
mikroprzedsiębiorstw

Rady

LGD

dotyczące

finansowania

Ad.3
Głos zabrała kierownik referatu Sławomira Hermann, która powiedziała, że
planuje się zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. budowa chodnika w
Pierwoszowie. Chcieliśmy tam rozpocząć prace projektowe przy drodze powiatowej
Jednak Powiat w tym roku nie podjął tego tematu, bardziej skupili się na samej
jezdni. W zamian za to prosimy o zgodę na zwiększenie środków na doświetlenie tej
miejscowości pod lasem. Wójt Gminy dodał, że ta zamiana była uzgodniona z
mieszkańcami. Jest też możliwość zmniejszenia planu wydatków na budowę zatoki
autobusowej w Szymanowie o kwotę uzyskaną z oferty. W Szymanowie chcemy
zmniejszyć plan dla zadania: wykonanie oświetlenia na boisku sportowym, przy czym
środki z funduszu sołeckiego z tego zadania powiększyć na zakup i montaż siłowni
wieloczynnościowej w Szymanowie.
Prosimy o zwiększenie planu o kwotę 25 tyś. zł dla zadania „modernizacja
budynku urzędu gminy”, chcemy także zwiększyć o 70 tyś. zł środki na budowę
oświetlenia drogowego na terenie naszej gminy. W inwestycjach rocznych prosimy o
zwiększenie środków na zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej
w Krzyżanowicach. Jesteśmy po przetargu na wykonanie nawierzchni ulicy
Świerkowej w Piotrkowiczkach. Tu mamy narzuconą przez Konserwatora Zabytków
nawierzchnię z kostki betonowej i musimy zwiększyć budżet dla tego zadania o 38
tyś. zł. W zadaniach bieżących zwiększamy budżet na zadania wykonywane przez
Spółkę Wodną. Zaplanowana kwota na transport zbiorowy wystarcza na utrzymanie
linii busów oraz linii podmiejskich na trasach Wrocław – Psary – Szymanów oraz
Wrocław – Krzyżanowice. Ze względu na liczne wnioski mieszkańców miejscowości
oddalonych od drogi krajowej nr 5 szczególnie z Mienic, Piotrkowiczek i
Pierwoszowa, a także Strzeszowa – Ozorowic – Szewc od 1 września planujemy
utworzyć nowe linie komunikacyjne działające od poniedziałku do piątku, a także w
soboty i niedziele. Będą to kursy poranne oraz popołudniowe. W grudniu będzie
przetarg na cały system BUSowy i do tego czasu będziemy mieli orientację jak te
nowe linie funkcjonują. Prosimy o zwiększenie budżetu na remont budynków
komunalnych oraz na administrację, na koszty związane z obsługą pocztową i
kancelarię prawną, która reprezentuje gminę w sprawach dotyczących ”S5” –
monitoruje sprawę ekranów dźwiękochłonnych i realizacji odwodnienia przy budowie
tej trasy. Są też przemieszczenia porządkowe pomiędzy rozdziałami i paragrafami w
klasyfikacji budżetowej.
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/XLV/393/14 i jest załącznikiem nr 2 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
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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/XLV/394/14 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że raz na
kadencję radni muszą sprawdzić jak przedstawia się aktualność studium i planów
miejscowych. Wójt Gminy przedstawił obecnym autorkę opracowania architekt
Joannę Kiniorską i poprosił o przedstawienie analizy oceny aktualności Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
Architekt Joanna Kiniorska powiedziała, że podstawą opracowania jest art.
32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) i stosownie do jej zapisów przeprowadzona
Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie Gminy Wisznia Mała przedstawiona została Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej Gminy Wisznia Mała, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony
dokument.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami odrębnymi. Studium
nie wymaga przeprowadzenia kompleksowej aktualizacji ze względu na niepełne
wykorzystanie terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.
Stwierdza się zasadność uzupełnienia w przyszłości kierunków rozwoju układu
komunikacyjnego Gminy, poprzez wprowadzenie do dokumentu Studium rozwiązań
komunikacyjnych: zrealizowanej drogi ekspresowej S-5 w jej skorygowanym
przebiegu, nowego rozwiązania Węzła Pawłowickiego oraz zmian wynikających z
realizacji projektowanych obwałowań Kanału Odra-Widawa, stanowiących element
systemu ochrony Węzła Wrocławskiego przed powodzią. Należy też dopuścić
możliwość częściowej zmiany Studium w uzasadnionych przypadkach, dotyczących
inwestycji istotnych dla rozwoju Gminy lub dla członków wspólnoty samorządowej.
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1 (jeden).
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/XLV/395/14 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrała Joanna Kiniorska informując, że analizie poddano 33 miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Wisznia
Mała.
Zgodnie z przedłożoną oceną, stwierdza się, iż aktualnie obowiązujące
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są zgodne zarówno z
przepisami ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jak i z przepisami odrębnymi.
Wskazuje się konieczność dokończenia planów będących w opracowaniu oraz
zasadność podjęcia w najbliższych latach prac nad sporządzeniem kolejnych planów
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dla terenów, które nie są jeszcze objęte planami: dla wsi Machnice, Pierwoszów i
Strzeszów, zgodnie z zapisem Studium. Celowe jest również podejmowanie
opracowań dla terenów, które nie uzyskały zgody na przeznaczenie nierolnicze i
zostały wyłączone z planów. Należy dążyć do pokrycia planami miejscowymi całego
obszaru Gminy.
Następnie głos zabrał wójt gminy, który powiedział, że już prawie ¾
powierzchni gminy jest pokryte planami. Obecnie przygotowujemy się do
opracowania ekofizjografii (rośliny, zwierzęta, badanie poziomu hałasu, okres
wegetacyjny) i to będziemy chcieli zrealizować w przyszłym roku. Ważnym krokiem
będzie rozwiązanie problemów komunikacyjnych na południu gminy. Rozpoczyna się
budowa S5 i obwałowań przeciwpowodziowych. Jak to zafunkcjonuje to będziemy
mogli myśleć o zmianach w Studium.
Podjęcie
uchwały
w
sprawie
aktualności
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1 (jeden).
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/XLV/396/14 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała kierownik Joanna Adamek, która powiedziała, że w odniesieniu
do wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Panią Marię Jolantę
Nonas podtrzymujemy to stanowisko, które było przyjęte w ostatniej uchwale. Z
posiadanych przez nas dokumentów i w naszej ocenie nie doszło do naruszenia
prawa i prosimy o przyjęcie niniejszej uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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/XLV/397/14 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Uwag do Protokołu Nr VI/XLIV/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku nie zgłoszono.
Ad.9
Kierownik Sławomira Hermann przedstawiła opracowanie przygotowane przez
Aleksandrę Maciejewską z referatu remontowo inwestycyjnego przedstawiające
realizację inwestycji na terenie Gminy Wisznia Mała w okresie mijającej kadencji.
Prezentacja jest załącznikem nr 7 do protokołu.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.30 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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