Protokół Nr VII/VIII/15
z VIII sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 24 czerwca 2015 r.
VIII sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.

10.00

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 – 13 (trzynastu)
Nieobecni byli radni: Piotr Stawiński i Tomasz Szkolny.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- radca prawny - Natalia Machnacz
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joanna Adamek
- pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień – Joanna Boćko-Sornat
- kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia MałaMaria Idzikowska
- 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:
- rozpoczął się okres wakacyjny, z okazji Dnia Dziecka wiele sołectw zorganizowało festyny
rodzinne,
- 20 czerwca - jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w Gminie Wisznia Mała znane
jako „Świętojański Piknik pod Wiszniakiem”; tego samego dnia była możliwość zapoznania
się z ofertą szkół z terenu naszej gminy podczas trzeciego już Festiwalu Szkół, a potem
wzięcia udziału w zawodach Pucharu Polski w Dog Trekkingu
- odbył się konwent wójtów i burmistrzów na temat remontów dróg powiatowych. Dzięki
zaradności Gmin jest szansa, że do Powiatu wpłyną pieniądze na te zadania. Warunkiem jest
znalezienie przez Starostę wkładu własnego, bo wtedy będzie możliwość ogłoszenia
przetargu;
- odbyło się także spotkanie wójtów i burmistrzów subregionu wrocławskiego, podczas
którego omówiono zasady pozyskiwania za pośrednictwem Marszałka Województwa
Dolnośląskiego środków finansowych z Unii Europejskiej. Gmina Wisznia Mała jest członkiem
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i to stamtąd oraz z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich będzie aktualnie możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Żeby można to
uczynić należy przygotować dokumentację projektową na zadania, na które planuje się
pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Z tych Programów będzie możliwość pozyskiwania
1

środków na najbliższe 6 – 7 lat do roku 2022. W tej chwili wydajemy jeszcze pieniądze
z poprzedniego rozdania.
Następnie głos zabrała Joanna Boćko-Sornat – pełnomocnik Wójta Gminy ds.
uzależnień, która omówiła program zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Poinformowała,
że został rozstrzygnięty przetarg na firmę, która będzie te zajęcia prowadziła. Jest to firma
„Edukacja” z Wrocławia, która zorganizuje w każdej miejscowości półkolonie dla dzieci
w formie bezpłatnych 4,5 godzinnych zajęć ze śniadaniem i napojami. Gry i zabawy będą
odbywały się w szkołach i świetlicach wiejskich na terenie całej Gminy. Szczegółowy
harmonogram tych zajęć został umieszczony na plakatach informacyjnych wywieszonych na
tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i na stronie internetowej gminy.
Ponadto dzieci lubiące aktywność i ruch, zapraszamy od 3 do 7 sierpnia na tydzień pod nazwą
„Zabaw Smyku na ORLIK-u”. 10 sierpnia rozpoczną się „Multimedialne gry i zabawy
EDUKACYJNE w OKSiR”. W ofercie znajdują się m.in. warsztaty plastyczno-manualne,
warsztaty muzyczno-ruchowe, warsztaty radiowe oraz wspólne tworzenie e-booka w ramach
projektu „Sieciaki na Wakacjach”. Ponadto odbędą się dwie wycieczki: do Kreatywnego
Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu oraz Muzeum Powozów w Galowicach.
W tym momencie część radnych - reprezentacja Rady Gminy Wisznia Mała
w negocjacjach dotyczących budowy ekranów dźwiękochłonnych przy trasie S5, opuściła salę
obrad. Byli to Józefa Bebłocińska, Jerzy Puchacz, Stanisław Skotny i Jerzy Szczerbik.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek Wójta
Gminy prosi się o poszerzenie porządku obrad bieżącej sesji i dopisanie w punkcie 9 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. Przedłożenie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Gminy Wisznia Mała za 2014 rok.
5. Informacja o stanie organizacji oświaty na rok szkolny 2015/2016.
6. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wisznia Mała.
7. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników sądowych na kadencję 2016-2019.
9. Uchwały

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzania

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie
MPZP PSARY PÓŁNOC.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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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 7 (siedem)
głosów „za” i 1 (jeden) „wstrzymujący się” od głosu.
Na obrady Rady Gminy przybyła radna Janina Drabiak.
Od tego momentu na sesji podczas głosowań przebywało 9 radnych, co stanowi
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.4
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który przedstawił przedłożone przez
Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy informacje na temat oceny
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego.
Ad.5
Głos zabrała kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (tzw. SAPO)
Maria Idzikowska, która poinformowała, że zostały już zatwierdzone arkusze organizacyjne
szkół na przyszły rok. Opieką wychowawczą objęte są już najmłodsze dzieci w prywatnych
żłobkach. Na terenie Gminy Wisznia Mała funkcjonują obecnie dwa żłobki tj. prywatny żłobek
„Maluszkowo” w Psarach na 16 miejsc oraz prywatny żłobek „Bajka”, do którego uczęszczało
15 dzieci. Mamy sygnały od właścicieli tych placówek, że będą dążyć raczej do ograniczenia
liczby dzieci w żłobku, niż do zwiększenia miejsc. Dzieje się tak dlatego, że utrzymanie dziecka
w żłobku jest bardzo drogie. Są też duże obostrzenia, jeżeli chodzi o przepisy budowlane i
przeciwpożarowe dla tego typu placówek. Nie każdy lokal nadaje się do prowadzenia takiej
działalności. Jest to specyficzna praca z dziećmi malutkimi, niesamodzielnymi. Potrzebna jest
rozbudowana opieka kadrowa, a dotacja żłobkowa jest w wysokości 400 zł miesięcznie na
dziecko. Dotacja żłobkowa przyznawana jest na pisemny wniosek organu prowadzącego,
który musi zostać złożony maksymalnie do 30 września roku poprzedzającego. Na podstawie
złożonego wniosku o przyznanie dotacji zabezpieczane są środki na kolejny rok kalendarzowy.
Dodatkowo co miesiąc organy prowadzące składają do Wójta Gminy Wisznia Mała
informacje o aktualnej liczbie dzieci na 5 dzień każdego miesiąca.
Jeżeli chodzi o przedszkola to na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Publiczne
w Strzeszowie ze 100 miejscami oraz niepubliczne przedszkola w Krynicznie, Krzyżanowicach
i Psarach, które obejmują opieką łącznie 164 dzieci. Przy Szkołach Podstawowych
funkcjonują klasy „0”. Kierownik Maria Idzikowska poinformowała, że na terenie Gminy
Wisznia Mała funkcjonują 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza łącznie 705 dzieci
uczących się w 35 oddziałach. Na jeden oddział przypada ok. 22 osób. Są dwa Gimnazja. Do
Szewc uczęszcza 60-cioro gimnazjalistów, a do Kryniczna ok. 120 . W oddziale uczy się średnio
ok. 20-21 osób. Następnie kierownik SAPO omówiła strukturę zawodową kadry
nauczycielskiej w poszczególnych placówkach oświatowych. Okazało się, że najwięcej jest
nauczycieli dyplomowanych – to najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.
Maria Idzikowska poinformowała również o wakatach nauczycielskich. W szkole
podstawowej w Psarach istnieje wolne ½ etatu dla nauczyciela przyrody oraz ½ etatu dla
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bibliotekarza, natomiast do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poszukuje się nauczyciela
nauczania przedszkolnego z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego.
Ad.6
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że Pani Maria Januszek –
Skarbnik Gminy Wisznia Mała wyraziła wolę przejścia na emeryturę i w związku z tym na
dzisiejszej sesji przedkłada się stosowny wniosek i uchwałę w sprawie jej odwołania z funkcji
Skarbnika Gminy. Wójt Gminy powiedział, że współpraca z Panią Januszek, która trwała od
1982 roku zakończy się 30 czerwca 2015 roku. Jakub Bronowicki podziękował Pani Marii
Januszek za wieloletnią współpracę, za jej zaangażowanie w sprawy gminne, uczciwość
i ogromną odpowiedzialność w wydawaniu publicznych pieniędzy.
Radni i sołtysi zgromadzeni na sesji oklaskami podziękowali Pani Marii Januszek za lata
pracy na stanowisku Skarbnika Gminy.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięciu), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VIII/64/15 i jest załącznikiem nr 2 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował, że z dniem 1 lipca 2015 roku stanowisko
Skarbnika Gminy przejmie Pan Konrad Buczek, który spełnia wszystkie kryteria, żeby móc
pełnić tę funkcję. Mimo młodego wieku dysponuje dużym doświadczeniem zawodowym.
Ostatnio był zatrudniony na stanowisku skarbnika w Gminie Prusice.
Konrad Buczek przedstawił się i krótko omówił przebieg swojej pracy zawodowej, w której
od początku zajmował się finansami publicznymi. Rozpoczynał pracę w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, pracował jako zastępca skarbnika, później na stanowisku ds. kontroli
finansów publicznych i ostatnio jako skarbnik w Gminie Prusice.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięciu), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VIII/65/15 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Wójt Gminy złożył gratulacje Panu Konradowi Buczkowi w związku z powołaniem go na
stanowisko skarbnika gminy.
Ad.8
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który powiedział, że do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o powołanie dwóch ławników
z terenu Gminy Wisznia Mała na kadencję 2016 – 2019. Wraz z końcem bieżącego roku
upływa kadencja ławników, którzy obecnie pełnią swoje funkcje. Sekretarz Gminy powiedział,
że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rady Gminy zgłosili się chętni radni do udziału
w pracach zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Są to radni Ernest Pociejowski
i Maciej Łamasz oraz z ramienia Urzędu radca prawny Natalia Machnacz i Mariusz Fedzin –
Sekretarz Gminy. Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy
przed przystąpieniem do wyboru ławników opinii o zgłoszonych kandydatach,
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w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o
ustroju sądów powszechnych.
Sekretarz Gminy poinformował również, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięciu), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/VIII/66/15 i jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Głos zabrała kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Joanna Adamek, która poinformowała, że jest to ten projekt uchwały, który
miał być podejmowany miesiąc temu. Nie ma sprzeciwu ze strony mieszkańców stąd
ta uchwała na dzisiejszym posiedzeniu. Jej podjęcie umożliwi uaktywnienie terenu pod
aktywność gospodarczą. Uchwała ta wszczyna procedurę sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren opracowania obejmuje grunty posiadające zgodę
właściwego ministra na ich wyłączenie z użytkowania rolniczego.
Następnie głos zabrał radny Maciej Łamasz, który powiedział, że problemem
do rozwiązania przy sporządzaniu tego planu będzie obsługa komunikacyjna terenów
położonych pomiędzy ogródkami działkowymi a cmentarzem. Obecny układ komunikacyjny
Psar oraz tego rejonu gminy uniemożliwia sprawną obsługę komunikacyjną terenów objętych
opracowaniem. W związku z tym konieczne będzie zaplanowanie drogi zbiorczej, a to z kolei
zwiększy koszty wprowadzenia tego planu w życie. Droga powinna być wykonana przed
przystąpieniem do użytkowania terenu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP
PSARY PÓŁNOC.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 8 (ośmiu), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/VIII/67/15 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/VII/15 z dnia
27 maja 2015 roku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty.
Ad. 11
Głos zabrała radna Janina Drabiak, która przypomniała, że w materiałach sesyjnych
radni otrzymali sprawozdanie Sanepidu z oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego w naszej
Gminie. Wynika z niego, że w ubiegłym roku Sanepid podejmował dwukrotnie interwencje na
wnioski, które wpłynęły z Wiszni Małej. Były to interwencje dotyczące między innymi plagi
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much w Ligocie Pięknej. Janina Drabiak zapytała czy Gmina w tym roku podjęła jakieś
działania, żeby wcześniej zapobiec takiej sytuacji jaka miała miejsce w ubiegłym roku.
W odpowiedzi głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że Sanepid nie
stwierdził zagrożenia epidemiologicznego dla obszaru w Ligoty Pięknej i nie ma powodu, żeby
tę opinię negować. Niemniej Gmina już od wczesnej wiosny prowadzi działania, które mają
zmobilizować właściciela fermy drobiu do utrzymania zakładu w należytym stanie sanitarnym
i zapobiec powtórzeniu problemu. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował Gminę, że
jak dotychczas właściciel w należyty sposób wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Sołtys Malina Dorota Kuleta poruszyła problem zachwaszczenia i braku nadzoru
ze strony niektórych właścicieli nad działkami na terenie wsi. Powiedziała, że są
nieruchomości tak zakrzaczone i zachwaszczone, że stają się miejscem bytowania dla dzikich
zwierząt, niebezpiecznych dla mieszkańców np. dzików, a dodatkowo stwarzają duże
zagrożenie pożarowe.
W odpowiedzi Wójt Gminy powiedział, że niestety organ nadzoru kontrolując
uchwałę o utrzymaniu czystości o porządku na terenie gminy Wisznia Mała wykreślił zapisy
mówiące o konieczności utrzymania posesji w stanie czystości. Gmina ma ograniczone
możliwości wpływania i egzekwowania od właścicieli nieruchomości stosowania się do
ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, nie ma możliwości np. nakładania
żadnych kar w celu przymuszenia do uporządkowania posesji. Gmina może przypominać o
tych obowiązkach wysyłając ponaglenia właścicielom i to jest praktykowane.
Następnie głos zabrał radny Łukasz Ozimek wskazując na duży problem w Wysokim
Kościele i Machnicach, który pojawia się każdorazowo po obfitszych opadach deszczu. Woda
ze wzniesień spływa na drogi podmywając je, a podczas burz płynie całą szerokością ulicy.
Zdarza się nawet, że wpływa do niżej położonych budynków mieszkalnych. Radny Łukasz
Ozimek na prośbę mieszkańców Wysokiego Kościoła zwrócił się z wnioskiem o podjęcie
działań, które zmniejszą, albo zlikwidują te bardzo uciążliwe dla mieszkańców komplikacje.
Wójt Jakub Bronowicki powiedział, że sprawy te są poważnym problemem do rozwiązania
zarówno pod względem przygotowania inwestycyjnego, jak i wydatków. Problem ten dotyczy
przeważnie terenów, które nie mają rowów odwadniających. Wójt Gminy zwrócił uwagę, że
tego typu wydatki mogą być finansowane również z środków pochodzących z funduszu
sołeckiego.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.20 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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