Protokół Nr VII/VI/15
z VI sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
VI 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), co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
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 SP ZOZ Wisznia Mała - Bożena Kołpak
- pełnomocnik wójta ds. uzależnień - Joanna Boćko-Sornat
- kierownik referatu remontowo – inwestycyjnego i ochrony środowiska- Sławomira Hermann
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joanna Adamek
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Adriana Szlachetka
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, które miały
miejsce od czasu ostatniej sesji:
- 2 kwietnia – członkowie Komisji Spraw Społecznych i Młodzieży uczestniczyli w objazdowym
posiedzeniu Komisji. Była to okazja do zapoznania się ze stanem infrastruktury oświatowej
i potrzebami poszczególnych szkół.
- 8 kwietnia – spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmą Astaldi
w sprawach związanych z budową trasy S5. Przekonaliśmy ich do utworzenia połączenia
budowy trasy S5 z Wrocławiem. To będzie droga robocza, po której będą dowożone
materiały na jej budowę i dzięki temu ruch ciężkich pojazdów ominie nasze drogi. Jest też
wiele problemów technicznych dotyczących przede wszystkim melioracji i odwodnienia.
Musimy nadzorować na bieżąco sytuację, żeby ograniczać ewentualne szkody.
- 14 kwietnia – Zintegrowane Inwestycje Komunalne, tzw. ZIT – spotkanie gmin w sprawie
podziału środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego. Część zadań związanych
z rozdziałem tych środków przejmuje Urząd Miejski Wrocławia.
- spotkanie w Krynicznie w sprawie budowy ekranów przy trasie S5. Na razie nie wiemy, w
jaki sposób będzie rozwiązana ta sprawa, która w tej chwili jest w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, a termin jej rozpatrzenia został przesunięty z 30 kwietnia na 30
czerwca.
- 15 kwietnia – wspólne spotkanie nowych sołtysów z przedstawicielami Policji, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUSu, Sanepidu i kierownikiem naszego Ośrodka
Zdrowia
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- 17 kwietnia – spotkanie wójtów i burmistrzów naszego subregionu w Wołowie. Jako
konwent kilkudziesięciu gmin będziemy bardziej słyszalni w instytucjach rządowych
i samorządowych naszego województwa.
- 20 kwietnia – spotkanie wójtów i burmistrzów w sprawie gospodarki odpadami. Obecnie
jesteśmy skazani na RIPOKi w Rudnej Wielkiej, Jaroszowie i ich monopol, ale jest pomysł żeby
stworzyć regionalny RIPOK. Z ustawy wynika, że musiałoby to dotyczyć kilku powiatów ( ok.
120 tyś. mieszkańców). To pozwoliłoby obniżyć koszty za wywóz odpadów.
- 22 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ
Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa w uroczystościach
organizowanych w związku ze świętem 3 Maja w Piotrkowiczkach i imprezach plenerowych
przewidzianych na przyszły miesiąc.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym o mijającym 30 kwietnia terminie
złożenia oświadczeń majątkowych.
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 w planie budżetu gminy na rok 2015.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
6. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 r.
7. 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.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom
diet i zwrotu kosztów podróży.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego (Informacji
o Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2014 rok.
10. Uchwała w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Rady Gminy Wisznia Mała
do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni
Małej.
11. Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XLII/378/14 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała.
13. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota Piękna
w Gminie Wisznia Mała.
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16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piotrkowiczki
w Gminie Wisznia Mała.
17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szymanów
w Gminie Wisznia Mała.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
20. 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.
Ad.4
Głos zabrała Sławomira Hermann, która poinformowała, że zmiany w planie budżetu
dotyczą zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku bieżącym. Na podstawie
wniosku z zebrania wiejskiego sołectwa Strzeszów prosimy o zgodę na zmniejszenie zadania
bieżącego „remont drogi na ul. Mienickiej w Strzeszowie” o kwotę 52 tyś zł i przeniesienie go
do zadań inwestycyjnych. Tam nie wystarczy sam remont ulicy, bo trzeba jeszcze
przebudować infrastrukturę podziemną, poszerzyć drogę, utworzyć miejsca parkingowe,
opracować na to dokumentację. Ta ulica stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej
i działalności gospodarczej. Do zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015
roku wnosi się o dodanie zadania – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku komunalnego w Strzeszowie przy ul. Lipowej 43, chodzi tu o budynek świetlicy.
Jeden z lokatorów opuścił mieszkanie. Mamy bardzo dużo podań. Na jedno mieszkanie jest
10 wniosków. Utworzymy tam mniejsze mieszkania. Budynek jednak wymaga przebudowy
dachu i klatki schodowej i musi to zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. To zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej obejmującej
zmianę sposobu użytkowania i uzyskania 5 lokali mieszkalnych, a także wykonanie instalacji
gazowej na propanbutan.
Wprowadza się również dwa nowe zadania inwestycyjne pn. budowa instalacji
fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków w Strzeszowie oraz budowa instalacji
fotowoltaicznych w zespole szkół w Szewcach i zespole szkół w Krynicznie. Na razie bez
dopłat budowa tych instalacji jest nieopłacalna, ale ponieważ Urząd Marszałkowski prowadzi
nabór wniosków o przyznanie pomocy do budowy mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii w szczególności energii elektrycznej
i cieplnej, to jesteśmy tym bardzo zainteresowani, bo byłyby to oszczędności na ogrzewaniu
w szkołach w granicach 6 tyś. zł rocznie. Polska przystępując do Unii Europejskiej
zobowiązała się do zamiany jednostek energetycznych na tzw. OZE (wiatr, słońce,
biogazownie) i takie inwestycje będą teraz promowane żeby sprostać zobowiązaniom, które
zostały podjęte.
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, ze wnioskuje się o zgodę na
wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia wydatków w ramach zadań bieżących tj.
składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej, remontów dróg gminnych – położenie
asfaltu tam gdzie już jest infrastruktura (co roku staramy się choć jeden odcinek drogi
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wyasfaltować) oraz dotacji dla Fundacji Młoda Gwardia – na realizację zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/45/15 i jest załącznikiem nr 2
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrała kierownik referatu remontowo inwestycyjnego i ochrony
środowiska Sławomira Hermann, która powiedziała, że radni w terminie otrzymali
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy jednak, ze względu na to, iż inna Rada
zatwierdzała budżet, a inna ma zatwierdzić sprawozdanie z wykonania przygotowano
krótką prezentację ze zdjęciami obrazującą zrealizowane zadania.
W trakcie prezentacji kierownik Sławomira Hermann udzielała wyjaśnień
i odpowiadała na pytania odnośnie omawianych inwestycji.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując, co złożyło się na dochody budżetu
gminy i zwracając uwagę na to, że udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu
państwa zostały wykonane w 101,2%. Wójt Gminy wyraził przekonanie, że znaczny
wzrost dochodów z PIT jest efektem wspólnej pracy polegającej na zwracaniu
mieszkańcom szczególnej uwagi na potrzebę zameldowania się na terenie gminy, bądź
wyrażenia woli poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji ZAP-3, która powoduje
zwiększenie wpływów do kasy budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych z tzw. PIT.
Wójt Gminy powiedział, że wydatki budżetowe ogółem za rok 2014 wykonano
w 91,7% planu rocznego. Szczególną uwagę Wójt Jakub Bronowicki zwrócił na wydatki
w dziale oświata i wychowanie – wydatki wykonane 11.858.391 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze pytania do przedłożonego
sprawozdania? Dodatkowych pytań nie zgłoszono.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Wisznia Mała sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że dnia 28
kwietnia br. stałe Komisje Rady Gminy tj. Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisja
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisja Spraw Społecznych i Młodzieży
oraz Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania
Przestrzennego wydały pozytywne opinie o wykonaniu budżetu za rok 2014.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos radnemu Władysławowi
Synowiec – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała o wykonaniu budżetu gminy Wisznia Mała za rok
2014 oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała uchwałę Nr
V/93/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
16 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia
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Mała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok i otworzyła dyskusję
prosząc radnych o zadawanie pytań. Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2014 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/46/15 i jest załącznikiem nr 4
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała treść uchwały i
zapytała, kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej i udzieleniem absolutorium
Wójtowi Gminy Wisznia Mała z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała pod głosowanie uchwałę
sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014: „za” –15 (piętnaście),
„przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie,
nadano jej nr VII/VI/47/15 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit ogłosiła przerwę w obradach od godziny
12.05 do 12.25.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż w związku z niedopełnieniem
wszystkich wymogów formalnych podczas głosowania uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium należy ponowne podjąć w/w uchwałę i powtórzyć głosowanie. Małgorzata
Ottenbreit poprosiła o wyraźne podniesienie ręki przez każdego z radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit ponownie zapytała, kto jest za
przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej i udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy
Wisznia Mała z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
W głosowaniu uzyskano: „za” –15 (piętnaście) głosów, „przeciw”- 0(zero) głosów,
„wstrzymał się”- 0(zero) głosów. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła jednogłośne
podjęcie uchwały, której nadano nr VII/VI/47/15. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją
przeprowadzanych w dalszym ciągu wyborów sołeckich w kolejnych miejscowościach
naszej gminy. Przypomniał, że każdy z sołtysów jest jednocześnie inkasentem podatków
lokalnych i tylko w drodze uchwały można powołać nowo wybrane osoby do pełnienia tej
funkcji. W wyniku przeprowadzonych wyborów do pełnienia funkcji sołtysa we wsi
Machnice wybrano Panią Anetę Kasprzyk, a w Wiszni Małej Romana Piworowicza.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru
w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie
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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 uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/48/15 i jest załącznikiem nr 6
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Wójt Gminy powiedział, że proponuje się zwiększenie kwoty na realizację zadań przez
sołtysów. Zadań tych z roku na rok przybywa. Aby zrekompensować koszty związane z
realizacją obowiązków proponuje się podnieść kwotę diety dla sołtysa z 200 do 300 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/49/15 i jest załącznikiem nr 7
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownikowi SP ZOZ Ośrodek
Zdrowia w Wiszni Małej Pani Bożenie Kołpak, która powiedziała, że sprawozdanie
finansowe za rok 2014 zostało przez nią szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji
Rady Gminy. Przypomniała, że rok 2014 zamknął się wynikiem dodatnim, a zysk wyniósł 7
tyś. zł. Ośrodek Zdrowia poniósł 36 tyś. zł na wydatki inwestycyjne.
Kierownik Bożena Kołpak zwróciła uwagę na konieczność zgłaszania do ponownego
ubezpieczenia młodzieży, która ukończyła 18 rok życia, mimo, że realizowania obowiązku
szkolnego. Również osoby, które podejmują pracę sezonową, a wcześniej nie pracowały
muszą zgłosić się do ubezpieczenia. Cały czas jest realizowana akcja szczepienia
dziewczynek z gimnazjów przeciwko rakowi szyjki macicy. Nawet, jeżeli dziecko nie
uczęszcza do naszych gimnazjów a jest z terenu gminy Wisznia Mała to może skorzystać z
tego bezpłatnego szczepienia w naszym ośrodku.
Radny Łukasz Ozimek zapytał czy planowane jest zatrudnienie lekarzy, których
specjalności nie są jeszcze realizowane w ośrodku zdrowia w Wiszni Małej.
Kierownik Bożena Kołpak powiedziała, że do końca roku nie będzie w tym zakresie
żadnych zmian, bo NFZ - czyli płatnik za nasze usługi, nie ogłasza konkursów. Najbliższe
konkursy mają odbyć się w 2016 roku i nasza przychodnia jest przygotowana do aplikacji.
SP ZOZ Wisznia Mała zgłosił do Urzędu Wojewódzkiego 11 nowych poradni, z których
wszystkie posiadają zgody Sanepidu.
Radna Janina Drabiak zapytała czy przewiduje się szczepienie przeciwko wirusowi
żółtaczki? Kierownik Bożena Kołpak odpowiedziała, że te szczepienia są wykonywane cały
czas, ale nie są w koszyku świadczeń gwarantowanych. Koszt jednego szczepienia to ok.
50 zł, a należy je wykonać trzykrotnie. Natomiast realizowane są bezpłatne szczepienia
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przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Pozostałe osoby płacą za to szczepienie
ok. 30-40 zł.
Radny Maciej Łamasz zapytał, jakie poradnie są przygotowane do zgłoszenia w
konkursach NFZ. Kierownik Bożena Kołpak odpowiedziała, że nie ma w tej chwili pełnego
zestawienia, ale są to takie poradnie, które mogą prowadzić działalność w tych
warunkach lokalowych i sprzętowych, jakimi dysponujemy, tj. otolaryngologiczna, wad
postawy, ortodontyczna, stomatologii dziecięcej, protetyczna, urologiczna, neurologiczna
i kardiologiczna.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki powiedział, że są oczekiwania Rady Społecznej ZOZ
dotyczące przygotowania pakietu rehabilitacyjnego. W tej chwili czekamy jakby to miało
wyglądać ze strony NFZ. Na budowę Ośrodka Zdrowia pozyskaliśmy środki unijne i póki co
nie możemy go wynajmować na gabinety prywatne.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Finansowego (Informacji o Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/50/15 i jest załącznikiem nr 8
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który powiedział, że Rada Społeczna ZOZ
jest organem opiniodawczym. W jej skład wchodzi przewodniczący, którym jest Wójt
Gminy oraz jeden przedstawiciel Wojewody - w naszej Radzie reprezentuje go Pani
Marzanna Jurzysta-Ziętek i trzech członków Rady Gminy. Rada Społeczna ZOZ została
powołana w lutym 2012 rok na czteroletnią kadencję, która upływa w przyszłym roku.
Z uwagi na rezygnację Pani Renaty Nowak, radnej Rady Gminy poprzedniej kadencji
z członkostwa w Radzie Społecznej niezbędne jest podjęcie nowej uchwały. Na
wczorajszym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy do członkostwa w Radzie Społecznej
ZOZ została desygnowana radna Janina Drabiak.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała Panią Janinę Drabiak czy wyraża zgodę na
członkostwo w Radzie Społecznej ZOZ Wisznia Mała.
Radna Janina Drabiak wyraziła zgodę.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela
Rady Gminy Wisznia Mała do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/51/15 i jest załącznikiem nr 9
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
7

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/52/15 i jest załącznikiem nr
10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Głos zabrała kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Joanna Adamek, która przypomniała, że społeczna komisja mieszkaniowa
została powołana 28 stycznia br. W wyniku podjętego postępowania nadzorczego wobec tej
uchwały Organ Nadzoru uznał, iż uchwała ta nie powinna regulować kwestii związanych z
trybem pracy Komisji pomimo faktu, iż takie właśnie rozwiązanie nie zostało
zakwestionowane w uchwale z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała. Celem umożliwienia
pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej koniecznym jest dokonanie takiej zmiany uchwale,
która określi tryb pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Kierownik Joanna Adamek zgłosiła
również autopoprawkę i powiedziała, że § 4 pkt 3 Regulaminu będącego załącznikiem do
uchwały należy wpisać „Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu”.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XLII/378/14 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod głosowanie:
„za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/53/15 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując, że Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20152017 jest owocem pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład wchodzą osoby z wielu
instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełnomocnik wójta ds. uzależnień,
pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji. Ten wieloosobowy zespół
obraduje raz na kwartał.
Następnie głos zabrała pełnomocnik Wójta Gminy ds. Uzależnień Joanna Boćko- Sornat,
która poinformowała, że w 2014 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu i 38 posiedzeń
grup roboczych, powołanych w celu rozwiązania problemów przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach. W 2014 roku procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzono łącznie
w 19 przypadkach. W szkołach na terenie gminy Wisznia Mała zanotowano akty przemocy
fizycznej i psychicznej międzykoleżeńskiej. Przemoc w rodzinie najczęściej jest powiązana z
alkoholizmem i z małą świadomością społeczną dotyczącą zjawiska przemocy oraz
przekazywaniem następnemu pokoleniu negatywnych zachowań. Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ma charakter długofalowy, ale w
marę potrzeb zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. Głównym celem
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tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne działanie
wszystkich służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy.
Następnie Joanna Boćko- Sornat omówiła sposoby realizacji tego celu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod głosowanie:
„za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/54/15 i jest załącznikiem nr 12 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 14
Głos zabrała Sławomira Hermann, która poinformowała, że Gmina ma obowiązek
przedkładania sprawozdania za rok ubiegły z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. W roku 2014 obszar zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe objął zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, kultury sztuki
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i wspomagającej podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej. W wyniku
otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w ubiegłym roku udzielono
dotacji dla Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie – organizacja poradnictwa prawnego i
obywatelskiego dla mieszkańców gminy 10 tyś zł,; wspieranie kultury fizycznej- zajęcia
sportowe dla dzieci w piłce siatkowej dla Fundacji Młoda Gwardia – 10 tyś. zł; wsparcie
finansowe klubów sportowych ( na terenie naszej gminy działa 11 LZSów – łączna kwota
dotacji 88 395,97zl. Przyznano również dotacja dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” – 5tyś zł.
Stowarzyszenie LZS „Płomień „ Wisznia Mała otrzymało 10 tyś zł dotacji na montaż
ogrodzenia na boisku sportowym w Wiszni Małej i dofinansowano zakup i montaż tablic
informacyjnych i „witaczy” w miejscowościach Kryniczno, Wisznia Mała i Pierwoszów.
Wszystkie organizacje zrealizowały swoje zadania wg. załączonych do ofert
harmonogramów.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego
Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod głosowanie:
„za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/55/15 i jest załącznikiem nr 13 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 15
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która powiedziała, że będzie można
starać się o przyznanie środków finansowych w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej, ale
żeby móc je pozyskać miejscowości muszą mieć przygotowane Sołeckie Strategie Rozwoju.
W chwili obecnej trzy miejscowości przystępują do tego programu tj. Piotrkowiczki, Ligota
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Piękna i Szymanów. Każda z przygotowanych Strategii jest indywidualna dla każdej z tych
miejscowości.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektów tych uchwał?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Ligota Piękna w Gminie Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod głosowanie:
„za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/56/15 i jest załącznikiem nr 14 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 16
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Piotrkowiczki w Gminie Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod głosowanie:
„za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/57/15 i jest załącznikiem nr 15 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 17
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Szymanów w Gminie Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała uchwałę pod głosowanie:
„za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VI/58/15 i jest załącznikiem nr 16 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/V/15 z dnia 25
marca 2015 roku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty.
Ad. 19
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.10 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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