Protokół Nr VI/XLVI/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 24 września 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: Józefa Bebłocińska, Adam Biszczanik, 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 Adamek – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
 radny Rady Powiatu Trzebnickiego Krzysztof Głuch
 mieszkańcy gminy
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 wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego
Powiatu Trzebnickiego.
6. Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr VI/XXXVII/322/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Wisznia Mała do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
7. Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr VI/XXXVIII/332/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA
PIĘKNA - A do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
8. Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr VI/XXXIX/344/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie Mienice do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
złożonego przez Teresę i Franciszka Banaszewskich.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
złożonego przez Danutę i Marka Szepielaków.
11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr VI/XXXIX/343/14 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki
Kościół o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Panom Markowi
Pociejowskiemu i Łukaszowi Butkiewiczowi, którzy prowadzą przy OKSiR zespół
szachowy w składzie: Michał Luch, Łukasz Butkiewicz, Marcin Krzyżanowski,
Mateusz Bronowicki, Marcin Stępień i Aleksandra Zmarzły. Zespół ten po ostatnich
rozgrywkach w Szczyrku awansował do I Ligi w Polsce. Gratulacje zawodnikom
złożył Wójt Gminy Jakub Bronowicki, a dyrektor OKSiR Mariola Blecharczyk
zaprosiła do nauki tej gry zarówno dzieci jak i dorosłych. Zajęcia dla obu grup
odbywają się w środy o godzinie 18.00.
Następnie wójt gminy Jakub Bronowicki poinformował o wydarzeniach
i podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym:
 30 sierpnia – na lotnisku w Szymanowie odbył się Piknik Lotniczy. Dzięki
temu, że jest spora grupa zapaleńców, którzy potrafią zorganizować tę imprezę
zamienia się ona w małe Air Show.
 31 sierpnia – odbyły się dożynki gminne na boisku Ligocie Pieknej. Wójt Jakub
Bronowicki podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji tej
imprezy, szczególnie Pani sołtys Danieli Ciecierskiej.
 W operze wrocławskiej odbywał się przegląd zespołów ludowych. Do udziału
w tym wydarzeniu został zaproszony zespół z naszej gminy „Szymanowianie”
 Zainaugurował swoją działalność kolejny Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej. W ramach tego festiwalu odbył się już koncert
w Kościele Św. Stanisława B-pa i Męczennika w Krynicznie. Kolejne koncerty
w naszej gminie będą miały miejsce 5 X w Szewcach i 12 X w Wysokim Kościele.
 8
września
odbyło
się
także
spotkanie
Prezydium
ZIT
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). To na tych spotkaniach wykuwają się
projekty, które mamy zamiar w przyszłości realizować w naszej gminie.
 4 września w Długołęce odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu
budowy ścieżek rowerowych łączących nasze gminy
 11 września zawarliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie opracowania dokumentacji
projektowej sieci kanalizacji sanitarnej planowanej w południowej części gminy
tj. w Krzyżanowicach, Psarach i Szymanowie.
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 14 września miała miejsce kolejna odsłona festiwalu muzyki organowej
i kameralnej, tym razem w Miłocinie.
 15 września odbył się Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Zwycięzcą zostały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej. Zespół
awansował do drugiej rundy, która będzie rozgrywana w Długołęce.
 19 września kolejne spotkania w ramach ZIT. Trwają dalsze ustalenia
pomiędzy ZIT a Marszałkiem. Projekt budżetu jest jeszcze negocjowany
w Komisji Europejskiej i mogą pojawić się zmiany.
 22 września był Dniem Bez Samochodu i w związku z tym mogliśmy tego dnia
za darmo jeździć komunikacją gminną. Staramy się rozszerzać trasy kursowe
busów, obecnie do stacji kolejowych w Szewcach i Miłocinie.
 23 września – podpisywano umowę z wykonawcą budowy obwałowań rzeki
Widawy. Obwałowania będą budowane przez firmę z Hiszpanii na zasadzie
„zaprojektuj i wybuduj”. Umowa jest w ten sposób skonstruowana, że wykonawcy
mają możliwość ingerowania i zmian w projekcie. Z kolei trasę S5 będą budowali
Włosi. Będziemy starali się na bieżąco pozyskiwać informacje na temat realizacji
tych zadań. Jedno jest pewne: przez najbliższe 4 lata będziemy wielkim placem
budowy. Będą przebudowywane mosty na rzece w Widawie i Szewcach.
W Psarach będzie budowana estakada.
 Dzisiaj w Zespole Szkół w Szewcach już po raz kolejny jest organizowana
akcja zbiórki krwi. Organizatorzy zachęcają do udziału, bo to rzeczywiście ratuje
życie.
Stanisław Szczypkowski poinformował, że sołtys Ligoty Pięknej Daniela
Ciecierska przekazała podziękowania za pomoc w organizacji dożynek.
Ad.3
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik Sławomirze
Hermann, która powiedziała, że jest niezbędne dokonanie zmian w planie wydatków
o kwotę 735.500,00 zł. W tej kwocie mieści się 20 tyś. na zwiększenie planu na
budowę chodnika w miejscowości Wisznia Mała ul. Szkolna. Jesteśmy po przetargu
i zwiększenie jest związane z ofertą cenową firmy, która wygrała przetarg. Ta zmiana
pozwoli nam na podpisanie umowy i realizację tego zadania. Jest to odcinek od
szkoły do remizy i ten fragment nie wymaga zarurowania. W przyszłym roku
będziemy realizować odcinek od remizy w kierunku „5”.
Wprowadziliśmy zadanie pn. budowa sieci wodociągowej w Wiszni Małej oraz
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ligocie Pięknej – w kwocie
63 tyś. zł. W zeszłym roku w listopadzie złożyliśmy wniosek do Odnowy Wsi
Dolnośląskiej w celu pozyskania dofinansowania na wymianę istniejącej rury
magistralnej i kilometra sieci do domów, które nie były do niej podpięte. To są
newralgiczne miejsca i powinny być równolegle realizowane. Ulica Krótka w Ligocie
Pięknej – na tym odcinku będziemy realizować kanalizację sanitarną, deszczową
i wodociągową wraz z odbudową nawierzchni. Nasz wniosek o dofinansowanie
został zaakceptowany, ale punktowo byliśmy na 60 miejscu. Mamy jednak
informacje, że w tym roku znajdą się pieniądze na ten cel.
Z kolei na wniosek sołectwa Ozorowice zwiększamy plan dla zadania pn.
”doposażenie placu zabaw z montażem” to zadanie w inwestycjach rocznych
z udziałem funduszu sołeckiego, a w Szymanowie 7 tyś. na zakup i montaż urządzeń
siłowni
zewnętrznej.
Będą
tam
zamontowane
cztery
urządzenia,
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a w Ozorowicach jedno. Chodzi o to, żeby była też oferta skierowana do seniorów,
czy młodzieży. Ta oferta spowoduje, że będzie też alternatywa spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu dla osób dorosłych, gdyż dotychczas realizowaliśmy
w większości place zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Prosimy też o dofinansowanie na dalsze działania wykonywane przez Spółki
Wodne i zakup usług remontowych na potrzeby mienia komunalnego.
Kwotę 550 tyś. tj. płatność w zakresie budżetu środków europejskich z czwartą
cyfrą § „7” dla zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim
Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej. Dotyczy to uporządkowania
pod względem księgowym w ramach „7” i „9”.
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała również, że w ramach zmian
budżetowych zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. zagospodarowanie
terenu pod usługi sportu i rekreacji. Pozyskaliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych
działkę nr 301/1 w Ozorowicach i w ramach umowy z ANR musimy utrzymać działkę
w należytym stanie i w związku z tym trzeba wykonać udrożnienie i bieżące
wykaszanie. Będziemy to realizować w ramach naszego wkładu do Spółki Wodnej.
Zmniejszamy też plan dla zadania „cmentarze”. To zadanie będziemy
realizować w przyszłym roku (przygotowywać projekt rozbudowy cmentarzy
w Krynicznie i Wysokim Kościele).
Zmniejszamy plan wydatków o kwotę 100 tyś. zł. Chcemy wykonać połączenie
z Wrocławiem i zasilić w wodę z wodociągu wrocławskiego miejscowość Szymanów,
gdyż ujęcie wody, które posiadamy w Psarach ma ograniczone możliwości poboru
wody. Od strony Świniar jest już poprowadzona rura, która zasila w wodę lotnisko
Szymanów. Do miejscowości pozostało do wykonania jeszcze ok. 1 km sieci.
Prosimy o zmniejszenie planu wydatków dotyczących modernizacji parkingu
przy OKSiR. Jest to spowodowane ceną uzyskaną w przetargu. Ozorowice scenę na
obiekcie sportowym zamieniają na siłownię wieloczynnościową i stąd zmniejszenie
planu wydatków o kwotę 30 tyś. zł. Kwota 550 tys. zł. - współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych dotyczy
przesunięcia czwartej cyfry 9 na 7. Jest to porządkowanie księgowe.
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/XLVI/398/14 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/XLVI/399/14 i jest załącznikiem nr 3
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Sławomirze Hermann, która
poinformowała, że gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie budowy odcinka
drogi wyjazdowej z Szymanowa. Chodzi tu o odcinek od drogi krajowej „5” do
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centrum miejscowości do miejsca, w którym kończy się kostka, a zaczyna asfalt.
W tej chwili jest to droga zbudowana z kostki bazaltowej i poszerzona asfaltem.
Będziemy musieli zdjąć tę kostkę i wzmocnić konstrukcję drogi, wyłożyć nowe
krawężniki, a później wylać asfalt. Mimo, że jest to odcinek nie objęty strefą ochrony
konserwatorskiej konserwator zabytków nie wyraził zgody na przykrycie kostki
asfaltem. Jednak mamy miejsce do składowania i będziemy mogli tę kostkę
zabezpieczyć i później wykorzystywać przy remontach dróg. Uchwała jest niezbędna
do pozyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Niestety na razie będzie to tylko sama jezdnia. Wiecie Państwo, że
pozyskaliśmy środki na opracowanie dokumentacji technicznej projektu kanalizacji
sanitarnej między innymi w Szymanowie. W związku z tym najpierw w poboczu po
prawej stronie drogi będziemy układali kanalizację sanitarną i deszczową, i dopiero
potem będziemy mogli wykonać chodnik i ścieżkę rowerową.
W tej chwili byłoby to zbudowanie jezdni od krawężnika do krawężnika, a
reszta potem.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania własnego
Powiatu Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/XLVI/400/14 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos
zabrała
kierownik
Referatu
Gospodarki
Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Joanna Adamek. Powiedziała, że w związku
z podjętymi przez Radę Gminy Wisznia Mała uchwałami w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zarówno obrębu Ligota Piękna jak
i Mienice organ nadzoru wniósł szereg wątpliwości co do zawartych w uchwałach
zapisów. Wątpliwości te były następnie wyjaśniane zarówno pisemnie jak i podczas
spotkań z pracownikami Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.
W ocenie zarówno projektantów jak i osób nadzorujących procedurę opracowania
planów, przyjęte rozwiązania nie naruszały w żaden sposób obowiązujących
przepisów prawa. Organ nadzoru większość ze złożonych wyjaśnień przyjął, jednak
uznał że w kilku kwestiach (pomimo tego że w poprzednio uchwalanych planach
podobne zapisy były stosowane) widzi konieczność skierowania skargi na fragmenty
zapisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organ nadzoru nie przyjął
wyjaśnień, iż niektóre z zapisów miały charakter jedynie informacyjne, mający na
celu ułatwienie korzystania oraz zrozumienia ustaleń zawartych w planach
miejscowych. Niestety służby Wojewody stoją na stanowisku, że nie możemy
w uchwale powielać zapisów z ustaw i nie możemy o wszystkim informować
mieszkańców w naszych uchwałach. Ostatecznie ustalono, iż Wojewoda Dolnośląski
złoży skargę do WSA tylko i wyłącznie w zakresie kwestionowanych zapisów, nie zaś
całych uchwał. Wobec powyższego uchwały te zostały opublikowane a Rada Gminy
zobowiązana jest skargę do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego przekazać na
podstawie podjętej uchwały. W związku z powyższym proszę Państwa o przyjęcie
projektów uchwał dotyczących Wiszni Małej, Ligoty Pięknej i Mienic.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr VI/XXXVII/322/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia
Mała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” - 12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/XLVI/401/14 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr VI/XXXVIII/332/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota
Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA - A do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
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/XLVI/402/14 i jest załącznikiem nr 6
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr VI/XXXIX/344/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
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/XLVI/403/14 i jest załącznikiem nr 7
do protokołu z obrad Rady Gminy.
W przerwie salę obrad opuścili radni Tadeusz Wyrwas i Zdzisław
Zdobylak. Od tego momentu w głosowaniach brało udział dziesięciu radnych.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierownik Joannie Adamek, która
przypomniała, iż w trakcie redakcji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu wsi Ozorowice wystąpił błąd, polegający na przesunięciu
numerów poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę względem
oznaczeń na rysunku planu. Na działkach wykazanych, co najmniej od 15 lat do
zabudowy rezydencjonalnej pojawił się zapis, że można tam wydzielić działki
o powierzchni 1000m² zaś w terenach podlegających ścisłej ochronie
konserwatorskiej dopuszczona została zabudowa szeregowa. Była to pomyłka
projektanta, która została najszybciej jak to było możliwe poprawiona. Przywróciliśmy
ten stan, który był zamierzony i który trwał od wielu, wielu lat. Państwo Banaszewcy
i Szepielakowie złożyli jednak wnioski o podział nieruchomości na działki tysiąc
metrowe. Te tereny, o których mowa nie nadają się do takiej zabudowy.
Argumentowaliśmy to warunkami glebowymi, dostępem do infrastruktury i warunkami
zabudowy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zgodziło się z naszą opinią, a
Państwo Banaszewcy i Szepielakowie złożyli wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa. W odpowiedzi przedkładamy do uchwalenia dwa projekty uchwał o odmowie
uznania naruszenia prawa przez Radę i prosimy o ich przyjęcie.
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Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa złożonego przez Teresę i Franciszka Banaszewskich.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLVI/404/14 i jest załącznikiem nr 8
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa złożonego przez Danutę i Marka Szepielaków.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 10 (dziesięć), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLVI/405/14 i jest załącznikiem nr 9
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrad wrócił radny Zdzisław Zdobylak.
Ad.11
Głos
zabrała
kierownik
Referatu
Gospodarki
Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Joanna Adamek, która przypomniała, że Rada Gminy
w styczniu bieżącego roku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie Wysoki
Kościół – A. Wojewoda Dolnośląski podjął postępowanie nadzorcze wobec tej
uchwały, w trakcie którego przedstawiał wątpliwości co do zgodności tego planu
z przepisami prawa. Zgłoszone wątpliwości zostały wyjaśnione. Pozostała do
wyjaśnienia kwestia fragmentu 50 m. strefy ochronnej od cmentarza. Kwestia ta
została jednak zawieszona do czasu zakończenia prac nad nowelizacją ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych i przywróceniem możliwości wyłączenia gruntów
o powierzchni 0,50 ha bez zgody Ministra. W tej sytuacji wobec przedłużających się
prac związanych z nowelizacją prosimy o uchylenie w/w uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wysokim Kościele.
Jak nowelizacja wejdzie w życie to ponownie przedłożymy ją do uchwalenia.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/XXXIX/343/14 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół
o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLVI/406/14 i jest załącznikiem nr 10
do protokołu z obrad Rady Gminy.

Ad.12
Uwag do Protokołu Nr VI/XLV/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku nie zgłoszono.
Ad.13
Głos zabrał radny Tadeusz Czyż, który zwrócił uwagę na potrzebę poprawy
bezpieczeństwa na ulicach w strefach zamieszkania. Nie wszędzie te strefy są
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odpowiednio oznakowane, w tym także znakami informującymi o ograniczeniu
prędkości.
Głos zabrała Sławomira Hermann, która powiedziała, że w Wiszni Małej takim
szczególnym miejscem jest ulica Szkolna. Oprócz tego, że jest tu duży ruch dzieci
idących do szkoły jest też zlokalizowana remiza strażacka. Ze względu właśnie na
strażaków odmówiliśmy wykonania progów zwalniających w tym miejscu, ale
kierowcy powinni tam zachowywać szczególną ostrożność. Rolnicy ze swoim
sprzętem z kombajnem, czy przyczepami; karetki też muszą mieć możliwość
przejazdu, a progi zwalniające to ograniczają i mogą być przyczyną nieszczęść
w drugą stronę.
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że musimy tu
wyważyć interes społeczny z możliwościami, które mamy do dyspozycji tj. tak
inwestować, żeby dojście do szkół było chodnikiem, a nie ulicą i tu mamy możliwość
poprawy bezpieczeństwa.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki zaprosiła wszystkich do udziału w uroczystości
nadania imienia Św. Jadwigi Śląskiej Zespołowi Szkół w Krynicznie w dniu
11 października br. oraz na koncert finałowy Festiwalu Muzyki Kameralnej
i Organowej w Bazylice Trzebnickiej 25 października.
Ad.14
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 12.20 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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