Protokół Nr VII/V/15
z V sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 marca 2015 r.
V sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 12.00
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 Remontowo Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska - Sławomira Hermann
- inspektor Monika Krymuza - Referat Remontowo Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska
- inspektor Marcin Buczak - Referat Remontowo Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska
- inspektor Aleksandra Maciejewska - Referat Remontowo Inwestycyjnego i Ochrony
Środowiska
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joanna Adamek
- kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała- Maria
Idzikowska
Następnie odbyło się uroczyste zakończenie kadencji sołtysów. Głos zabrał Wójt Gminy Jakub
Bronowicki, który złożył podziękowania i wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na
rzecz lokalnych społeczności w okresie mijającej czteroletniej kadencji. Dziękował za
sumienne wykonywanie obowiązków, za troskę w podejmowaniu nowych inicjatyw i dbałość
o to, aby postulaty mieszkańców znajdowały swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy.
Zwrócił się też do nowo wybranych sołtysów gratulując im wyboru, życząc sukcesów w
realizowaniu założonych celów.
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o spotkaniach w sprawie
budowy ekranów dźwiękochłonnych przy drodze S5. Powiedział, że proces negowania
budowy ekranów wymaga od Gminy podjęcia działań nadzorczych. Wójt Gminy
poinformował, że spotkał się z wiceministrem infrastruktury żeby przekazać stanowcze „NIE”
w tej sprawie. Powiedział, że Gmina stara się żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad pozostawiła decyzję o pozwoleniu na budowę tej trasy w formie, w jakiej już
została uzgodniona. Również dzisiaj odbyło się spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, podczas którego przekazano stanowisko gminy w tej kwestii. Oczekiwania są
takie, że o ludzi zadba się w podobny sposób, co o kumaka nizinnego przy Żmigrodzie, gdzie
w celu ochrony jego siedliska budowana jest estakada za kilkadziesiąt milionów złotych. Wójt
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Jakub Bronowicki podziękował Panom Posłom Markowi Łapińskiemu i Michałowi Jarosowi za
pomoc w organizacji spotkania z Panem Wiceministrem oraz wsparcie działań w tej sprawie.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przedstawiła proponowany porządek
sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. 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 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności
pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz
ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Uchwała w sprawie zmian do Uchwały NR VII /IV/24/15 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 stycznia 2015 r. 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.
8. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających
wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz
szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
10. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
12. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2015 r.
14. Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Wrocław
przedłożonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na lata 2014-2020.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny, nieruchomości gruntowej
położonej w Ozorowicach.
17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/XXXIV/290/13 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/XXXVIII/222/10 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
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sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół.
18. Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy społecznej Stowarzyszenia pod nazwą „Nowa
Trasa Obornicka”.
19. Uchwała w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2015 rok.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
22. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce zabrać głos
w sprawie proponowanego porządku obrad i czy są do niego jakieś uwagi?
Nie było uwag.
Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku obrad – oddano 15 głosów
„za”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Głos zabrała Sławomira Hermann, która poinformowała o porządkujących zmianach
w budżecie. Szczegółowo temat zmian budżetowych omówiono na posiedzeniu komisji
stałych Rady Gminy. W WPF tam gdzie był § 614 powinien być § 613- kwotowo bez zmian.
W zadaniach rocznych przyśpiesza się realizację zadania pod nazwą projekt
zagospodarowania terenu – centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie. Tam trzeba wykonać
odwodnienie, oświetlenie, być może będzie potrzeba wykonania odwiertu geologicznego. Na
ten cel zabezpiecza się kwotę 25 tyś. zł. Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na
odszkodowania za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu
nieruchomości. Na podstawie pisma Min. Finansów zwiększa się część oświatową subwencji
w wysokości 57.559,00 zł. Kierownik Sławomira Hermann poinformowała również o
przygotowaniach do następnych przetargów. W ramach tych przygotowań analizowane są
różne paragrafy księgowe i może tak się zdarzyć, że będziemy jeszcze prosić o przesunięcia.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
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” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/V/29/15 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.5
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy 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 V/30/15 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją
przeprowadzanych w ostatnim czasie wyborów sołeckich w poszczególnych miejscowościach
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naszej gminy. Każdy z sołtysów jest jednocześnie inkasentem podatków lokalnych. Tylko
w drodze uchwały można powołać nowo wybrane osoby do pełnienia tej funkcji. W wyniku
przeprowadzonych wyborów do pełnienia funkcji sołtysa we wsi Wysoki Kościół wybrano
Panią Katarzynę Janik, w Pierwoszowie Pana Janusza Papałę, w Szewcach Pana Marka
Łukaszek oraz w Ozorowicach Panią Magdalenę Wesołowską. Czekają nas jeszcze zebrania
wyborcze w kolejnych miejscowościach i w przypadku wyboru nowych osób na sołtysów
w programie przyszłej sesji znajdzie się ponownie uchwała w tej sprawie.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru
w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa
oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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/V/31/15 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrał Wójt Jakub Bronowicki, który poinformował, że w związku z urlopem
macierzyńskim Pani Karoliny Kempiszak stanowisko kierownika SAPO obecnie sprawuje Pani
Maria Idzikowska.
Następnie głos zabrała Kierownik Maria Idzikowska, która powiedziała, że koleje trzy
uchwały dotyczące spraw oświatowych zostały szczegółowo omówione podczas posiedzenia
Komisji RG. Czy są jeszcze pytania dotyczące tych uchwał?
Radny Maciej Łamasz zapytał dlaczego nie ma przyjęć nowych dzieci do żłobków?
Stwierdził, że listy oczekujących na wolne miejsce w żłobku są długie i do tej pory nie
wiadomo kiedy będzie możliwość przyjęcia nowych dzieci, ani ile będzie dodatkowych miejsc.
W odpowiedzi kierownik Maria Idzikowska stwierdziła, że na terenie Gminy Wisznia Mała
funkcjonują dwa prywatne żłobki: żłobek „Maluszkowo” w Psarach i żłobek „Bajka”
w Krynicznie. Do obu placówek uczęszcza po 13 dzieci w wieku do 3 lat. Kierownictwo
żłobków poinformowało, że ze względu na trudności lokalowe i kadrowe obecnie nie ma
nowych przyjęć. W Krynicznie aktualnie prowadzona jest przebudowa i z chwilą zakończenia
remontu liczba miejsc się zwiększy, ale nie poinformowano nas kiedy to nastąpi i o ile więcej
będzie miejsc.
Radny Maciej Łamasz zwrócił uwagę na konieczność zmiany treści uchwały odnośnie
zapisu „zmianie ulega załącznik do niniejszej uchwały”.
O godzinie 12.50 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach celem
ustosunkowania się radcy prawnego do zastrzeżeń radnego. Sesja została wznowiona
o godzinie 13.05.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do Uchwały NR VII /IV/24/15 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 28 stycznia 2015 r. 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 uzgodnioną
z radcą prawnym.
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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/V/32/15 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wisznia
Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
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/V/33/15 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków
do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
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/V/34/15 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Głos zabrał inspektor Marcin Buczak, który przedstawił prezentację obrazującą zmiany,
które zaszły w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w okresie po wprowadzeniu
w 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Następnie inspektor Aleksandra Maciejewska poinformowała, że wprowadzenie nowego
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, tak jak i kolejnych dwóch uchwał tj. wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
oraz uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Uaktualniona została podstawa prawna i usunięto niektóre rubryki, gdyż dane te nie były
niezbędne do prawidłowej realizacji zapisów ustawy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
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/V/35/15 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Stawki opłat nie uległy zmianie.
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/V/36/15 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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/V/37/15 i jest załącznikiem nr 10 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Głos zabrał inspektor Marcin Buczak, który przypomniał, że gminy są zobligowane do
objęcia opieką zwierząt bezdomnych lub takich, których właściciel jest nieznany. Jako Gmina
wystąpiliśmy do wszystkich jednostek i podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia
i działających na terenie województwa dolnośląskiego, a prowadzących schroniska dla
zwierząt z wnioskiem o podjęcie współpracy i przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Wisznia Mała. W odpowiedzi tylko schronisko we Wrocławiu poinformowało nas o
odmowie nawiązania współpracy. Jest to dla nas duży problem, który rozwiązujemy w ten
sposób, że na koszt gminy zapewniamy opiekę weterynaryjną i paszę dla zwierząt
bezdomnych i jednocześnie szukamy osób, które chcą zaadoptować zwierzę. Informację o
takich zwierzętach (chodzi tu głównie psy) umieszczamy na stronie internetowej. Mamy
takich psów około 10 rocznie. Jeżeli ktoś zdecyduje się przygarnąć zwierzaka zapewniamy
sterylizację i szczepienie.
Radna Janina Drabiak zapytała czy gmina prowadzi akcję darmowej sterylizacji dla
kotów. W odpowiedzi inspektor Marcin Buczak stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do
zajmowania się zwierzętami, które mają właścicieli. Gmina finansuje te zabiegi, ale tylko
w odniesieniu do zwierząt oddawanych do adopcji.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała
w 2015 r.
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/V/38/15 i jest załącznikiem nr 11 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 14
Głos zabrała inspektor Monika Krymuza, która przypomniała, że na terenie naszej Gminy
działają dwie aglomeracje: na północy Wisznia Mała, którą zajmowaliśmy się na ubiegłej
sesji oraz na południu Aglomeracja Wrocław wyznaczona rozporządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego w roku 2006, do której należą miejscowości Psary, Szymanów, Krzyżanowice,
Kryniczno, Rogoż, Malin i Szewce. W wyniku analizy stanu obecnego i planowanych zadań
inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Wrocławia i sąsiadujących gmin
podjęto decyzję o weryfikacji obszaru i granic Aglomeracji Wrocław oraz ponownym
oszacowaniu rzeczywistej liczby mieszkańców celem osiągnięcia w Aglomeracji do końca
2015 roku unijnych standardów. Z aglomeracji zostają wyłączone miejscowości Kryniczno,
Rogoż, Malin i Szewce. Obecnie podpisaliśmy już umowę na dofinansowanie opracowania
dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Psary, Szymanów
i Krzyżanowice. Dokumentacja projektowa powinna być gotowa do końca 2015 r. Do
wybudowania będzie 27 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W przyszłości będziemy
rozbudowywać ten system w miejscowościach, które nie znalazły się obecnie w aglomeracji
i już obecnie uwzględniamy to w projekcie stosując większe średnice rur, żeby można później
bez problemów wpiąć pozostałe miejscowości do tego systemu kanalizacyjnego.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji
Wrocław przedłożonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
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/V/39/15 i jest załącznikiem nr 12 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 15
Głos zabrał wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że po wyborach
samorządowych nastąpiły zmiany we władzach samorządowych i Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zwraca się do swoich członków z zapytaniem czy
nadal podtrzymują swój akces do LGD. Gmina Wisznia Mała jest członkiem tego
Stowarzyszenia i pełnymi garściami korzysta z możliwości, jakie stwarza dla LGD Urząd
Marszałkowski. Wszystkie wnioski LGD są przez to Stowarzyszenie opiniowane stąd potrzeba
podjęcia tej uchwały.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich na lata 2014-2020.
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/V/40/15 i jest załącznikiem nr 13 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 16
Głos zabrała Joanna Adamek kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego, która poinformowała, że nieruchomość, której dotyczy
niniejsza uchwała jest oznaczona jako dz. 301/1 i położona w obrębie Ozorowice. Została ona
nabyta do zasobu gminnego w wyniku darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych
z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne, związane z budową oczyszczalni ścieków. Ze
względu na to, że inwestycja ta nie została zrealizowana w ciągu 10 lat od dnia jej
przekazania, zachodzi konieczność dokonania jej zwrotu do Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała niniejsza jest dokumentem niezbędnym do tego celu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny,
nieruchomości gruntowej położonej w Ozorowicach.
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/V/41 /15 i jest załącznikiem nr 14 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 17
Kierownik Joanna Adamek poinformowała zebranych, że 9 czerwca 2010 roku Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół. Z powodu
nowelizacji przepisów prawa obszar opracowania ulegał zmianom, które były wprowadzane
uchwałami Rady Gminy Nr VI/III/21/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku - włączająca do
opracowania obszaru objętego obowiązującym planem MPZP Wysoki Kościół II oraz Nr
VI/XXXIV/290/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., która miała na celu podział obszaru objętego
planem na części A i B. Powodem dokonania tej zmiany był brak zgody Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntu rolnego klasy III na utwardzoną drogę do terenów
rolniczych. Dnia 22 stycznia 2014 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/XXXIX/343/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół tzw. MPZP Wysoki Kościół – A. Jednak w toku kontroli
pomimo wcześniejszych ustaleń dot. akceptacji zakresu planu, organ nadzoru zasygnalizował
zamiar zaskarżenia uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z uwagi na fakt, że
część strefy sanitarnej od cmentarza leży poza terenem objętym MPZP obręb Wysoki Kościół
A. Biorąc pod uwagę tę okoliczność i to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zrezygnowała z zamiaru wykonania na gruntach objętych ochroną drogi stanowiącej dojazd
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do pół oraz konieczność dokonania zmian w zapisach dotyczących terenów stanowiących
własność Gminy Wisznia Mała, a umożliwiających realizację planowanych inwestycji,
zasadne jest podjęcie uchwały scalającej część A i B miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Wysoki Kościół i kontynuowanie prac nad planem w formie
wspólnego opracowania.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/XXXIV/290/13 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
V/XXXVIII/222/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/V/42/15 i jest załącznikiem nr 15 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 18
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że Stowarzyszenie pn.
„Nowa Trasa Obornicka” zwróciło się do Gminy z prośbą o poparcie propozycji budowy nowej
drogi. W małych miejscowościach Szewce, Zajączków, Pęgów, przez które biegnie droga
wojewódzka nr 342 jest duże natężenie ruchu. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo
mieszkańców dobrze byłoby, żeby powstała alternatywna droga do drogi wojewódzkiej
omijająca te miejscowości. Stąd prośba do Państwa o poparcie tej inicjatywy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej
Stowarzyszenia pod nazwą „Nowa Trasa Obornicka”.
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/V/43/15 i jest załącznikiem nr 16 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że plan pracy Rady Gminy został omówiony
podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji i zapytała czy są uwagi do niniejszego
projektu uchwały?
Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia
Mała na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/V/44/15 i jest załącznikiem nr 17 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/IV/15 z dnia
28 stycznia 2015 roku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty.
Ad.21
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że radny Maciej
Łamasz złożył interpelację dotyczącą projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzyżanowice o nazwach MPZP
Krzyżanowice I i MPZP Krzyżanowice II. Odpowiedź została udzielona pismem z dnia 23 marca
br. Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ta odpowiedź jest wyczerpująca i czy radny ma
jeszcze jakieś zapytania odnośnie tego tematu?
Radny Maciej Łamasz stwierdził, że jeszcze nie zdążył zapoznać się z odpowiedzią.
Następnie radny Maciej Łamasz powiedział, że dotarły do niego sygnały ze wspólnot
mieszkaniowych w Psarach o trudnościach związanych z pozbywaniem się odpadów
zielonych i zapytał w jaki sposób można pomóc rozwiązać tę sprawę. W odpowiedzi głos
zabrał Marcin Buczak, który stwierdził, że była wykonywana kalkulacja odbioru odpadów
zielonych przez firmę, ale niestety wiązałoby się to ze wzrostem stawki. Kierownik Sławomira
Hermann powiedziała, że jeżeli wspólnoty zbiorą np. gałęzie, czy liście i zgromadzą to
w jednym miejscu to po zgłoszeniu tego faktu do urzędu gminy zorganizowany będzie odbiór.
Dobrze by było, gdyby udało się na terenie tych wspólnot wygospodarować jednak miejsce na
kompostowniki.
Ad. 22
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 14.20 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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