Protokół Nr VII/VII/15
z VII sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 maja 2015 r.
VII 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 – 14 (czternastu), co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny był radny Jerzy Szczerbik.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
-wójt gminy- Jakub Bronowicki
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joanna Adamek
- pełnomocnik wójta ds. uzależnień - Joanna Boćko-Sornat
- 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:
- 3 maja – uroczystość Święta Narodowego w Piotrkowiczkach. Wójt Gminy podziękował
wszystkim uczestnikom tej uroczystości, szczególnie dyrektorom szkół, które w tym roku
wszystkie wydelegowały swoje poczty sztandarowe oraz Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej za
zaangażowanie w organizację uroczystości.
- 9 maja – na lotnisku w Szymanowie cykliczna impreza pn. Operacja Zachód, która po raz
pierwszy odbywała się na lotnisku, a nie na poligonie w Rakowie, jak to było dotychczas.
Tego samego dnia w Szymanowie miała miejsce Folkloriada, czyli święto ludowych zespołów
śpiewających. Z kolei w Miłocinie odbyły się międzynarodowe zawody pojazdów ślizgających,
impreza, która też zgromadziła wielu uczestników.
- 10 maja – pierwsza tura wyborów prezydenckich
- 12 maja – dalszy ciąg prac nad lokalnym RIPOKiem w Wołowie
- 13 maja - spotkanie w sprawie przyszłości i nowego rozdziału funduszy dla LGD, to
stowarzyszenie, dla gmin naszego powiatu(za wyjątkiem Żmigrodu). Niestety już dziś wiemy,
że będzie mniej środków do podziału.
- w Przedszkolu Gminnym – dzieci brały udział w konkursie wiedzy o Gminie Wisznia Mała.
- 16 maja odbył się w Krynicznie turniej karate. Gościliśmy ponad 120 zawodników
z województwa dolnośląskiego, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Jest to sport
bezurazowy, bez bezpośredniej walki.
- w maju miało też miejsce spotkanie z mieszkańcami Wysokiego Kościoła w sprawie budowy
przyłączy kanalizacyjnych
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- 23 maja – w Szymanowie przy boisku otwarcie nowo wybudowanego budynku szatni dla
sportowców. Jest to wzorcowy obiekt, który daje możliwość obsługi także innych wydarzeń
niż tylko sportowe.
- 24 maja – II tura wyborów Prezydenta RP, frekwencja w naszej Gminie wyniosła 59,1%. 10
głosów więcej miał Andrzej Duda niż Bronisław Komorowski.
- 25 maja – z kierownik Joanną Adamek byliśmy w Agencji Nieruchomości Rolnych, aby
omówić sprawy związane z nabyciem działki pod infrastrukturę kanalizacyjną w Psarach.
Tego samego dnia w OKSiR otwarto wystawę rzeźby w „Galerii na Zakręcie”.
W najbliższą niedzielę zostaną przeprowadzone wybory delegatów do Izby Rolniczej. W tych
wyborach do głosowania uprawnieni są tylko rolnicy. Z kolei 20 czerwca odbędą się w Wiszni
Małej zawody w ramach Pucharu Polski w dogtrekingu, tego samego dnia cykliczny już
Festiwal Szkół. To doby moment, żeby zapoznać się z ofertą edukacyjną i osiągnięciami
naszych szkół, a po południu „Piknik pod Wiszniakiem”.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że do
radnych zostało wystosowane przez dyrektora szpitala powiatowego w Trzebnicy pismo
dotyczące sytuacji finansowej szpitala. Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit odczytała to
pismo w całości.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit ogłosiła 5 minut przerwy w sesji.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek Wójta
Gminy prosi się o wykreślenie z porządku obrad bieżącej sesji punktu 6 tj. uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC. Po uwzględnieniu tej zmiany
program sesji przedstawia się następująco:
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

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzania

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o
nazwie MPZP Wysoki Kościół AG.
7. Uchwała uchylająca uchwały Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała.
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9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. 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 14 głosów
„za”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że zmiany w planie dochodów i wydatków
bieżących zwiększono o kwotę 17.347,00 z tytułu korekty deklaracji podatku od
nieruchomości za 2015 rok. Wprowadzono również zmiany w planie wydatków budżetowych.
Zmiany te są związane m.in. ze złożeniem wniosku do Marszałka o dofinansowanie zadań
związanych z zakupem i montażem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach oraz
w Rogożu. Będzie to wsparcie środkami krajowymi i stąd zmiana w budżecie. Wprowadza się
też zmianę nazwy dotyczącą zadania: budowa sieci wodociągowej w Wiszni Małej. W ramach
zadań rocznych proponujemy wydzielenie środków na projekt zagospodarowania terenu –
centrum wsi Kryniczno – ul. Spacerowa. Są tu też zmiany w funduszu sołeckim Kryniczna. Na
wniosek sołectwa kwotę 2,5 tys. przesuwa się na zadania inwestycyjne. Z kolei Ochotnicza
Straż Pożarna w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczego otrzymała środki na zakup łodzi
płaskodennej z silnikiem zaburtowym i wnioskują do nas o dofinansowanie tego zakupu.
Przeznaczamy także środki na modernizację budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Wiszni Małej. Realizujemy też wnioski sołectw odnośnie budowy oświetlenia drogowego w ul.
Długiej w Szewcach, ul. Wiosenna i Ogrodowa w Krynicznie oraz ul. Wierzbowa w Malinie.
Radny Łukasz Ozimek zapytał o zwiększenia środków na place sportowe. Których
miejscowości to dotyczy?
Wójt Gminy stwierdził, że chodzi tu przede wszystkim o pozyskanie gruntów pod boisko
w Rogożu, ale te środki będą przeznaczone również na tereny sportowe w Ozorowicach,
Malinie, w Psarach. Na sesji czerwcowej będziemy też prosili o środki na pozyskanie gruntu w
Szewcach z przeznaczeniem na boisko dla szkoły.
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” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VII/59/15 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” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VII/60/15 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrała kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Joanna Adamek, która powiedziała, że w wyniku podjęcia niniejszej uchwały
powstaną tereny aktywności gospodarczej, których uruchomienie będzie miało bezpośredni
wpływ na dochody Gminy. Związane to jest ze wzrostem stawki podatku od nieruchomości
oraz należnego gminie udziału w podatku dochodowym związanym z prowadzoną
działalnością, zwiększy się zatrudnienie. Z uwagi na lokalizację terenu objętego planem, który
położony jest pomiędzy drogą krajową nr 5 oraz realizowaną drogą ekspresową S-5,
predysponowany jest do wykorzystania na cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Inne przeznaczenie byłoby nieuzasadnione ze względu na uciążliwości
związane oddziaływaniem tych dróg. Kierownik Joanna Adamek poinformowała również, że
ze względu na występowanie na tym terenie gleb wysokich klas bonitacyjnych konieczne
będzie uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie
MPZP Wysoki Kościół AG.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VII/61/15 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik Joannie Adamek,
która poinformowała zgromadzonych, że niniejsza uchwała ma charakter porządkujący,
eliminujący te spośród uchwał podjętych na przestrzeni lat 2001 – 2011, których realizacja
nie znajduje uzasadnienia. Dodała także, że niniejsza treść uchwały uwzględnia uwagi
radnych wniesione na posiedzeniu Komisji.
Radny Maciej Łamasz zapytał czy poza przystąpieniem do sporządzania tych planów
były podejmowane jeszcze jakieś inne działania?
Kierownik Joanna Adamek odpowiedziała, że nie.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały uchylającej uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VII/62/15 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Sekretarzowi Gminy
Mariuszowi Fedzin, który omawiając projekt uchwały stwierdził, że podniesie ona jakość
współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami. Podjęcie tej uchwały będzie
gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji
będą się one odbywać w oparciu o znane wszystkim zasady i w wiadomym trybie. Sekretarz
Gminy powiedział, że projekt uchwały, który radni otrzymali tuż przed sesją uwzględnia już
autopoprawki uzgodnione podczas posiedzeń komisji. Mariusz Fedzin poinformował, że
celem wprowadzenia zasad konsultacji społecznych jest wzmocnienie mechanizmu udziału
społeczeństwa w sprawach ważnych dla Gminy. Katalog tych spraw nie jest zamknięty.
Zaproponowano tu 4 punkty tj.: Strategia Rozwoju Gminy, gminne programu rozwoju,
strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz innych planów i programów
strategicznych. Konsultacje mogą mieć zasięg ogólny - gminny lub lokalny tzn. dotyczący
mieszkańców określonego sołectwa i mogą w nich brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy.
Inicjatywę przeprowadzania konsultacji mają: wójt, 5 radnych, 100 mieszkańców, mieszkańcy
sołectwa w liczbie wymaganej dla uznania ważności zebrania wiejskiego w pierwszym
terminie, zebranie wiejskie, rada sołecka i grupa co najmniej 3 organizacji społecznych
działających na terenie gminy. Następnie Sekretarz Gminy omówił formy przeprowadzania
konsultacji.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały?
Głos zabrała radna Janina Drabiak, która powiedziała, że składa wniosek formalny o
dopisanie do paragrafu 2 ustęp 3 w punkcie 5: statut gminy i budżet gminy, gdyż
niewątpliwie są to „ważne dla gminy” sprawy. Zaproponowała również w paragrafie 4
wykreślenie punktu 6, jako niezgodnego z Konstytucją RP oraz w paragrafie 5 ustęp 1
dopisanie punktu 6 tj. wysłuchania publicznego.
Do powyższych wniosków stanowisko formalno prawne przedstawił Sekretarz Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit ogłosiła 15 minutową przerwę
w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione. Przystąpiono do przegłosowania wniosków
formalnych złożonych przez radną Janinę Drabiak.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała:
1. kto jest za dopisaniem w §2 ust.3 punktu 5 w brzmieniu „ statut Gminy” i punktu 6
w brzmieniu „budżet Gminy”?
W głosowaniu oddano:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się”- 0 głosów
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła jednogłośne przyjęcie wniosku.
2. kto jest za wykreśleniem w § 4 pkt 6 w brzmieniu: ”O przeprowadzeniu lub odmowie
przeprowadzenia konsultacji oraz ich formie decyduje wójt”?
W głosowaniu oddano:
„za” – 6 głosów
„przeciw” – 8 głosów
„wstrzymał się”- 0 głosów
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła odrzucenie wniosku.
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3. kto jest za dopisaniem w §5 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu „wysłuchanie publiczne”?
W głosowaniu oddano:
„za” – 6 głosów
„przeciw” – 5 głosów
„wstrzymał się”- 3 głosy
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła przyjęcie wniosku.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 1(jeden), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/VII/63/15 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad. 9
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Joanna Boćko Sornat przypomniała, że
sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. zostało radnym przedłożone w formie
pisemnej i szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy
i powiedziała, że jeżeli radnym nasunęły się jeszcze pytania odnośnie tego tematu to udzieli
dalszych wyjaśnień. Radni nie zgłosili innych pytań do przedłożonego Sprawozdania.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/VI/15 z dnia
29 kwietnia 2015 roku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty.
Ad. 11
Radny Jerzy Puchacz poprosił o przesłanie na skrzynki mailowe radnych kopii pisma
dyrektora szpitala powiatowego w Trzebnicy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który przypomniał, że 27 maja to
dzień 25-cio lecia samorządu terytorialnego. Z tej okazji wszystkim radnym, sołtysom oraz
osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności złożył życzenia satysfakcji
i sukcesów w realizacji zadań samorządowych. Wójt Gminy powiedział, że cieszy się z dyskusji
podczas sesji, bo to właśnie ona jest „solą” samorządu. Tu musimy rozstrzygnąć o sprawach
dotyczących nas jako społeczności lokalnej. Niestety środki finansowe, którymi dysponujemy
są za małe w stosunku do potrzeb.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 12.05 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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