Protokół Nr VII/IV/15
z IV sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 stycznia 2015 r.
IV sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Ad. 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 – 15 (piętnastu).
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
-wójt gminy- Jakub Bronowicki
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- radca prawny Urzędu Gminy- Natalia Machnacz
- kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej- Sławomira Hermann
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joanna Adamek
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Adriana Szlachetka
- kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia MałaKarolina Kempiszak
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, które miały
miejsce od czasu ostatniej sesji:
- 13 stycznia - odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z wójtem gminy i kierownikiem SAPO
Karoliną Kempiszak w sprawie budżetu na 2015 rok. Dyrektorzy mają za zadanie
przygotować się do jego realizacji w ramach tych kwot, które zostały im przekazane do
dyspozycji. Na spotkaniu omówiono również sprawy związane z organizacją zajęć w czasie
ferii zimowych dla dzieci,
- 15 stycznia - otwarcie muzeum PRL-u w Zespole Szkół w Szewcach,
- 16 stycznia - Przegląd Małych Form Teatralnych. To już V edycja tej imprezy. Do konkursu
mogły przystąpić dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W tych kategoriach
pierwsze miejsca zdobyły dzieci z przedszkola publicznego w Strzeszowie, szkoła podstawowa
z Kryniczna, a wśród gimnazjów zespół z gimnazjum w Krynicznie.
- 23 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami kancelarii prawnej, która reprezentuje
Gminę w sprawie ochrony przed hałasem na trasie S5. Więcej informacji na ten temat będzie
w punkcie dotyczącym projektu uchwały w sprawie ochrony akustycznej.
- 26 stycznia – wójtowie i starostowie województwa dolnośląskiego spotkali się z Kuratorem
Oświaty w sprawie organizacji akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. Chodzi w niej
o to, aby groby naszych przodków, przede wszystkim z Kresów Wschodnich, z Litwy, Ukrainy
uporządkować i odrestaurować. Akcja jest organizowana już od kilku lat i w lecie bierze
w niej udział wielu uczniów z dolnośląskich szkół, także uczniowie z naszej gminy, którzy
wyjeżdżają na te tereny i porządkują polskie cmentarze.
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- 27 stycznia – podpisanie pierwszej z serii umów dotyczących realizacji budowy kanalizacji
w południowej części gminy tj. w Psarach, Krzyżanowicach i Szymanowie. Planuje się tam
budowę ok. 30 km sieci kanalizacyjnej. Umowa, którą podpisano dotyczyła przygotowania
projektu połączenia Psar z Wrocławiem. Kolejne umowy zostaną zawarte
w przyszłym tygodniu.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek Wójta
Gminy do programu sesji dopisuje się w punkcie 12 projekt uchwały w sprawie apelu
o uwzględnienie uzasadnionych potrzeb mieszkańców Gminy Wisznia Mała w zakresie
ochrony akustycznej i ekologicznej w związku z budową drogi ekspresowej S-5 Poznań –
Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław. Po uwzględnieniu tej
zmiany program sesji przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na
lata 2015-2020.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015.
6. Uchwała w sprawie opinii o zweryfikowanej Propozycji Planu Aglomeracji Wisznia
Mała.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XLVII/413/14 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015
roku.
8. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała.
9. Uchwała w sprawie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
oraz przyjęcia regulaminu jej działania.
10. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2015.
12. Uchwała w sprawie apelu o uwzględnienie uzasadnionych potrzeb mieszkańców
Gminy Wisznia Mała w zakresie ochrony akustycznej i ekologicznej w związku
z budową drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła)
– węzeł Widawa Wrocław.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać
głos w sprawie proponowanego porządku obrad i czy są do niego jakieś uwagi?
Nie było żadnych zgłoszeń.
Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku obrad – oddano 15 głosów
„za”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

2

Ad.4
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Sławomirze Hermann – kierownikowi
referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska Urzędu Gminy, która powiedziała,
że zmiany w planie budżetu są związane z inwestycjami, które muszą mieć w nim
odzwierciedlenie. Następnie Sławomira Hermann poinformowała, że w listopadzie ubiegłego
roku rozpoczęto długotrwałą procedurę budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji
Wrocław, do której należą miejscowości Psary, Krzyżanowice i Szymanów. Obecnie jesteśmy
po przetargu dotyczącym wyboru firm, które będą przygotowywały dokumentację
projektową dla tego zadania. W wyniku przetargu wyłoniono trzy firmy tj. BIPROWOD, który
wykona projekt połączenia kanalizacyjnego gminy poprzez Psary z kanalizacją wrocławską w
ulicy Cholewkarskiej w Widawie; WROCŁAWSKIE BIURO KOMUNALNE będzie realizowało
projekt dla Psar, a FIRMA GUTKOWSKI z Leszna przygotuje dokumentację projektową dla
Szymanowa i Krzyżanowic. Kosztorysy dla tego zadania przygotowywaliśmy wg. średnich cen,
które obowiązywały w roku 2014, a umowy, które podpisujemy są o około 500tyś. zł niższe
i dlatego zmniejszamy plan o kwotę 436 340 zł. Tu są zmiany po „7” i „9”. Łącznik Psary –
Widawa będzie realizowany bez dotacji unijnej, a pozostała część programu z dotacją
określoną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Planujemy zorganizowanie
spotkań z mieszkańcami Psar, Szymanowa i Krzyżanowic, podczas których omówimy
te sprawy.
Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz
budowa przyłącza wodociągowego to będzie zadanie realizowane w Szymanowie przez PGK
(Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) w Strzeszowie. Lotnisko w Szymanowie już jest
zasilane w wodę z wodociągu wrocławskiego, a obecnie będzie jeszcze wpięcie i pobór wody
dla części Szymanowa.
Otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ligocie
Pięknej. Planujemy również zakup kserokopiarek do naszych szkół w Psarach i Szewcach.
Ogółem zdejmujemy kwotę 554,340 zł i przeznaczamy na budowę świetlicy wiejskiej
w Krzyżanowicach oraz w Rogożu. W Rogożu jest szybsze tempo prac, ale i tak część środków
roku 2014 trzeba było przenieść do wykorzystania na ten rok.
W dalszym ciągu są prowadzone prace modernizacyjne w szkole podstawowej w Wiszni
Małej i Zespole Szkół w Szewcach. Kontynuujemy prace związane z budową wodociągów na
terenie gminy tzn. w Szewcach przy drodze wojewódzkiej i w Psarach do firmy SAVI.
Te sprawy zostały domknięte dopiero na koniec roku i kwota zarezerwowana na ten cel
w poprzednim budżecie przechodzi na rok bieżący.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych przedłużała sprawę uzgodnienia wpięcia ścieżki przy
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji do ścieżki wzdłuż drogi krajowej nr 5. Z tego powodu
zadanie to będzie rozliczone z wykonawcą dopiero w tym roku.
Podobnie jest przy budowie pomieszczenia szatniowo-sanitarnego na boisku
w Szymanowie. Wykonawca nie ukończył tego zadania w tamtym roku i różnicę przenosimy
na rok bieżący.
W zadaniach bieżących zwiększamy składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Wójt Jakub Bronowicki dopowiedział, że w skład tego
stowarzyszenia wchodzą gminy i powiaty z byłego województwa wrocławskiego. To jest
prężnie działające stowarzyszenie, które między innymi daje w lecie dzieciom możliwość
udziału w wymianach, w ten sposób, że nasze dzieci mogą wyjechać np. w góry i odwrotnie;
wspiera budowę ścieżek rowerowych itp. Wzrastają dochody to wzrasta też % tej składki.
Sławomira Hermann poinformowała, że zabezpiecza się też środki na udostępnienie w 2015
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roku systemu informatycznego pn. Samorządowy Informator SMS, który wykorzystywany jest
najczęściej do informowania zarejestrowanych w systemie użytkowników o najważniejszych
sprawach czy wydarzeniach w gminie. PGK wykorzystuje go do informowania o wystąpieniu
awarii wodociągowych.
Na wniosek kierownika Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej prosimy
o zabezpieczenie środków na dofinansowanie szczepionek przeciw grypie i na raka szyjki
macicy. Są to długofalowe działania podejmowane od wielu lat i mamy nadzieję na dobre
efekty zdrowotne tych działań w przyszłości. W tej uchwale zabezpieczamy środki na dopłatę
do spółek prawa handlowego.
Radny Jerzy Puchacz zapytał czy te środki, które przechodzą na ten rok automatycznie
powodują zwiększenie kosztów zadań, których dotyczą? Czy jest to w ramach przyjętego
planu? Sławomira Hermann powiedziała, że to jest tylko przesunięcie w czasie. Wykonawca
nie zdążył wykorzystać danej kwoty i będzie ona wykorzystana później, ale koszt zadania nie
rośnie.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/III/15/14 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 2 (dwa), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII / IV / 20 / 15 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał radny Maciej Łamasz, który zgłosił uwagę dotyczącą brzmienia § 5
projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach w celu uzgodnienia treści zmian
w w/w projekcie uchwały.
Po przerwie Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę polegającą na tym, że §4 otrzymał
nowe brzmienie, wykreślono § 5, a pozostałe § zmieniły numerację o jeden w dół.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały z naniesionymi zmianami
i zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały?
Nie zgłoszono innych uwag.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015
wraz z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII / IV / 21 / 15 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrała kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska
Sławomira Hermann, która poinformowała, że uchwała dotycząca opinii o zweryfikowanej
propozycji planu Aglomeracji Wisznia Mała ma na celu zmniejszenie zasięgu aglomeracji, co
pozwoli uniknąć w przyszłości kar za nie spełnianie warunków akcesyjnych do Unii
Europejskiej.
Następnie głos zabrała inspektor Monoka Krymuza, która przedstawiła prezentację
dotyczącą rozwoju aglomeracji w Gminie Wisznia Mała. Poinformowała między innymi, że
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Aglomeracja Wisznia Mała została utworzona w 2005 roku i wpisana do Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wtedy też nasze państwo podpisało różne
akcesyjne porozumienia, w tym także i to, że do roku 2015 ma zostać zbudowana sieć
kanalizacyjna w aglomeracjach, a poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacyjnym
winien wynosić 80% RLM korzystających z sieci, a w kontekście dyrektywy 91/271/EWG –
blisko 100%. W skład Aglomeracji Wisznia Mała wchodzą miejscowości: Strzeszów, Wisznia
Mała,
Ligota
Piękna,
Wysoki
Kościół,
Piotrkowiczki
oraz
Pierwoszów,
a przewidywany i możliwy do uzyskania stopień wyposażenia istniejącej aglomeracji
w zbiorczy system kanalizacyjny wynosi 62%. Po przeprowadzeniu analizy stanu obecnego
i planowanych inwestycji oraz po ponownym oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców
podjęto decyzję o weryfikacji obszaru i granic aglomeracji. Z obszaru aglomeracji zostały
wyłączone miejscowości: Piotrkowiczki i Pierwoszów oraz część Ligoty Pięknej. Te obszary nie
posiadają zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Zabudowa wiejska
jest rozproszona, pomiędzy miejscowościami są znaczne odległości. Wszystko to powoduje,
że wskaźniki koncentracji kształtują się na niskim poziomie; w Piotrkowiczkach jest to 51
MK/1km, w Pierwoszowie 19 Mk/km, a na osiedlu w Ligocie Pięknej – 60 Mk/km przy
wymaganym 120 Mk/km. Taki wskaźnik koncentracji jest osiągnięty tylko w Psarach.
Sławomira Hermann powiedziała, że nie przewiduje się na tym terenie na tyle znaczącego
wzrostu dynamiki rozwoju mieszkalnictwa, żeby udało się osiągnąć wymagane wskaźniki,
a realizacja systemu kanalizacji zbiorczej powinna być uzasadniona technicznie i finansowo.
W związku z tym uznano, że nie są spełnione kryteria do ujęcia tych miejscowości w obszarze
aglomeracji. W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2015 roku stopień wyposażenia
aglomeracji w zbiorczy system kanalizacyjny wyniesie ponad 92% i tym samym zostanie
uzyskany efekt ekologiczny określony w dyrektywie.
Radny Łukasz Ozimek zapytał, w jaki sposób planuje się rozwiązać problem
zagospodarowania ścieków tych miejscowościach, które zostaną wyłączone z obszaru
aglomeracji. Nie wszędzie są odpowiednie warunki do budowy przydomowych oczyszczalni.
Jakie są inne możliwości skanalizowania tych miejscowości?
W odpowiedzi Sławomira Hermann powiedziała, że już w latach 90–tych gmina
opracowywała koncepcję rozbudowy kanalizacji. Ta koncepcja zakładała budowę dwóch
oczyszczalni: jedną na południu gminy w Szymanowie – ta koncepcja została zweryfikowana
przez powódź; druga miała powstać w Ozorowicach – tę zweryfikowały finanse. Obecnie
rozważne są różne możliwości np. system zbiorczy. Takie systemy z powodzeniem funkcjonują
np. w Norwegii. Dzięki nim możliwe jest zbieranie ścieków z całej miejscowości do małej
oczyszczalni, a potem przerzucanie ich na oczyszczalnię osadową. Można także zastosować
program do modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzeszowie i tam mieć miejsce do
przyjmowania dodatkowego osadu. Na naszej oczyszczalni osad jest systematycznie
prasowany, a potem usuwany. Ten system zbiorczy też wymaga przygotowania. Obecnie
skupiamy się na kanalizowaniu południa gminy. Zadanie to obejmuje budowę systemu
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Psary, Szymanów i Krzyżanowice. System obejmie
ok. 26 km sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w ilości ok. 700 sztuk oraz przepompownie ścieków wraz ze stacja zlewna
ścieków dowożonych. Ścieki z projektowanej sieci będą odprowadzane do wrocławskiego
systemu odbioru i oczyszczania ścieków. W 2015 r. planujemy wykonanie dokumentacji
projektowej. Pozyskaliśmy na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Spójności.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że planowane jest również wykonanie
opracowania ekofizjograficznego, które umożliwi określenie przyrodniczych, zwłaszcza
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glebowych i wodnych warunków oraz przydatności danego terenu do różnego sposobu
wykorzystania i wtedy będzie wiadomo, jaki sposób zagospodarowania ścieków jest
najbardziej odpowiedni do różnych warunków występujących na terenie gminy.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są jeszcze jakieś pytania do tego
projektu uchwały?
Nie zgłoszono więcej zapytań.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opinii o zweryfikowanej Propozycji Planu
Aglomeracji Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII / IV / 22 / 15 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Mariuszowi Fedzin – sekretarzowi gminy, który
poinformował, że w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku w § 2
ust.1 pkt 5, mówiącym o zwolnieniach podatkowych zabrakło sformułowania „ochrony
zdrowia” i poprosił o dopisanie tego wyrażenia.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XLVII/413/14 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2015 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII / IV / 23 / 15 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrała kierownik SAPO Karolina Kempiszak, która zgłosiła autopoprawkę do
projektu uchwały, który radni otrzymali w materiałach sesyjnych tj. w tabeli w punkcie 1
należy wpisać „Rodzice/prawni opiekunowie kandydata odprowadzają podatek dochodowy
z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania na terenie gminy Wisznia Mała (PIT)”. Następnie
kierownik Karolina Kempiszak zapytała czy po posiedzeniu komisji Rady Gminy nasunęły się
jeszcze jakieś dodatkowe zapytania odnośnie tego projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała wraz z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII / IV / 24 / 15 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik referatu gospodarki
nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joannie Adamek, która
przekonywała, że podjęcie tej uchwały jest niezbędne w związku z tym, iż dotychczas
6

obowiązująca uchwała straciła swoją aktualność wraz z upływem kadencji Społecznej Komisji
Mieszkaniowej. Komisja ta sprawuje społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania
i opiniowania wniosków o najem lokali. Zasadnym jest powołanie jej nowego składu,
do którego proponuje się trzy osoby wybrane spośród radnych. Na wspólnym posiedzeniu
komisji Rady Gminy uzgodniono, że do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej wejdą Jerzy
Szczerbik, Sylwia Miziniak i Piotr Stawiński oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Pani Michalina Szczepańska, która z racji swojego stanowiska posiada
szczegółową wiedzę na temat osób borykających się z problemami mieszkaniowymi,
a zamieszkującymi na terenie naszej gminy. Kierownik Joanna Adamek zgłosiła również
autopoprawkę dotyczącą określenia, że komisja obraduje w obecności, co najmniej ¾
swojego składu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej oraz przyjęcia regulaminu jej działania wraz z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII / IV / 25 / 15 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Mariuszowi Fedzin, który poinformował, że
w odpowiedzi na wniosek grupy radnych dotyczący opracowania harmonogramu zwoływania
sesji oraz o zobowiązaniu przewodniczących poszczególnych komisji do opracowania planu
i harmonogramu prac przedkłada się projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Wisznia Mała. Zmiany te umożliwią uchwalanie planu pracy Rady w pierwszym roku kadencji
w ciągu 3 miesięcy od jej rozpoczęcia, a w latach następnych na ostatniej sesji grudniowej.
Radna Janina Drabiak zapytała, kto będzie ustalał te harmonogramy?
W odpowiedzi Sekretarz Gminy powiedział, że zgodnie ze statutem odpowiedzialność
za przygotowanie i przedłożenie harmonogramów prac Rady i komisji spoczywa odpowiednio
na przewodniczącym Rady i przewodniczących poszczególnych komisji. Te wstępne projekty
można zmieniać i modyfikować i każdy z radnych ma prawo do składania swoich propozycji
do tego harmonogramu. Będą one omawiane i opracowywane na komisjach. Posiedzenia
komisji w tych sprawach, zgodnie ze zmianami do statutu powinny się odbyć w terminie do
końca lutego. Radni mogą składać wnioski do harmonogramu prac Rady również
bezpośrednio na sesji i przegłosowywać je przed podjęciem uchwały.
Następnie radny Maciej Łamasz zaproponował dopisanie słowa „najpóźniej na
ostatniej sesji” w odniesieniu do momentu uchwalenia rocznego planu pracy Rady.
Sekretarz gminy wniosek radnego Macieja Łamasza zgłosił jako autopoprawkę do projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi do tego projektu uchwały?
Uwag i wniosków nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała wraz
z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała
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została przyjęta, nadano jej nr VII / IV / 26 / 15 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.11
Prowadząca obrady Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos
przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Władysławowi Synowiec, który
przedstawił plan pracy komisji na rok 2015.
Nie wniesiono żadnych uwag.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej
na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII / IV / 27 / 15 i jest załącznikiem nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Salę obrad opuściła radna Dorota Konieczna-Kujawa. Od tego momentu w głosowaniu
brało udział 14 radnych.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos wójtowi Jakubowi Bronowickiemu, który
powiedział, że w minionym roku Rada Gminy poprzedniej kadencji podejmowała już uchwałę
z apelem o budowę ekranów akustycznych chroniących naszych mieszkańców przed hałasem
generowanym drogą S5. W roku 2012 Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję określającą
zabezpieczenia akustyczne na długości 8,5 km na terenie naszej gminy. Jednak Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych przygotowała opracowanie, z którego wynika, że nie ma potrzeby
montażu tylu ekranów i zmniejszyła ich ilość do 2,1 km. Stąd prośba do Państwa o ponowne
podjęcie uchwały o pozostawienie takiej ochrony akustycznej, która była wypracowana
w konsultacjach społecznych, zaaprobowana również przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska i zatwierdzona prawomocną decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
Radny Maciej Łamasz zapytał, co możemy jeszcze w tej sprawie uczynić poza społecznym
protestem i czy Gmina Wisznia Mała jest stroną w postępowaniu?
Wójt Jakub Bronowicki odpowiedział, że gmina jest stroną postępowania. Zapytania, jakie
w tej sprawie kieruje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dotyczące naszej gminy
sugerują, że możemy się posługiwać zapisami prawa międzynarodowego, szczególnie
unijnego, bo ta budowa jest zadaniem unijnym. Tu jest możliwość działania. Będziemy mogli
przygotować wystąpienie do Ministra z podpisami mieszkańców. Wspomagają nas w tych
działaniach renomowane kancelarie prawne, z bogatym doświadczeniem w takich sprawach.
Radny Jerzy Puchacz stwierdził, że należy w procedurach odwoławczych poruszyć
kwestię kosztu budowy ekranów w stosunku do całkowitych kosztów budowy drogi.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie apelu o uwzględnienie uzasadnionych
potrzeb mieszkańców Gminy Wisznia Mała w zakresie ochrony akustycznej i ekologicznej
w związku z budową drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez
węzła) – węzeł Widawa Wrocław.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII / IV / 28 / 15 i jest załącznikiem nr 10
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/III/14 z dnia
30 grudnia 2014 roku. Radny Maciej Łamasz zgłosił uwagę dotyczącą dopisania do punktu 10
w/w protokołu informacji, że wynagrodzenie Wójta Gminy nie wzrasta w stosunku do
poprzedniej kadencji.
Ad.14
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.05 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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