Protokół Nr VII/X/15
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 września 2015 r.
X 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. Szczególne
powitanie skierowała do wnioskodawców jednej z uchwał: grupy uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Wiszni Małej i ich opiekunów Pani Agnieszki Franiszyn oraz dyrektora szkoły
Pana Piotra Zaleskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu)
Nieobecna była radna: Józefa Bebłocińska.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- zastępca Skarbnika Gminy – Paulina Wiśniewska-Paluch
- radca prawny - Natalia Machnacz
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego – Joanna
Adamek
kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska - Sławomira Hermann
- inspektor Marcin Buczak z referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska
- kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała –
Karolina Kempiszak
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Adriana Szlachetka
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy ze względu na obecność na sesji uczniów Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej
prosi się o zgodę na zmianę porządku obrad, który po ewentualnym uwzględnieniu wniosku
przedstawiałby się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Wisznia Mała.
4. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
5. Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy.
6. Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli niepublicznych na terenie gminy.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała
na lata 2015-2020.
8. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015.
9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej na lata 2016-2018.
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10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie
realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji ” i przystąpienia do spółki
celowej powołanej dla realizacji Projektu działającej pod nazwą DOLNOŚLĄSKI
PROJEKT REKULTYWACJI SP. Z O.O. z/s we Wrocławiu.
11. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu
Rejonowego w Trzebnicy na kadencję 2016-2019.
12. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Trzebnicy na kadencję
2016 – 2019.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/VIII/67/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC.
14. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Malin.
15. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
18. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce zabrać głos w
sprawie proponowanego porządku obrad?
Nie było żadnych zgłoszeń.
Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku obrad. Oddano 13
(trzynaście) głosów „za”. Tym samym porządek obrad został przyjęty. Na Sali obrad nie było
radnej Janiny Drabiak.
Ad. 3
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos inspektorowi Marcinowi
Buczakowi, który poinformował radnych, iż grupa uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych
realizowała projekt mający na celu objęcie ochroną pomnikową drzewa przy szkole
podstawowej w Wiszni Małej. Drzewem tym jest kasztanowiec żółty. Jest to obiekt
unikatowy pod względem wieku i rozmiaru. Po objęciu ochroną pomnikową mógłby stać się
wizytówką gminy. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na
terenie gminy Wisznia Mała. W tym momencie na sali obrad nie było radnej Janiny Drabiak.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/X/71/15.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Głos zabrała Pani Agnieszka Franiszyn dziękując za umożliwienie tego wystąpienia i
życzliwe przyjęcie.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki stwierdził, że w ten sposób wychowuje się nowe
pokolenie ludzi, którym możemy pokazać w jaki sposób możemy dbać o naszą Ojczyznę.
Pogratulował pomysłu i wyraził nadzieję, że będą kolejne.
Na salę obrad Rady Gminy Wisznia Mała przybyła radna Janina Drabiak.
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Następnie Przewodnicząca Rady Gminy umożliwiła Łukaszowi Gutkiewiczowi oraz
Markowi Pociejowskiemu z sekcji szachowej z Wiszni Małej zaprezentowanie działalności
sekcji i jej ostatniego sukcesu jakim był awans z I Ligii do Ekstraklasy.
Wójt Jakub Bronowicki podziękował członkom sekcji za ten doskonały wynik,
zachęcając jednocześnie uczniów do zainteresowanie się tą dyscypliną, dzięki której można
naprawdę szybko osiągnąć sukces.
Ad.4
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach,
które nastąpiły po ostatniej sesji
- podziękował, za organizację dożynek gminnych w Krynicznie i udział w tym wydarzeniu
Powiedział, że to bardzo dobrze, że ciągle jest potrzeba dziękowania rolnikom za ich pracę.
Zachęcał do podjęcia tej inicjatywy przez kolejne sołectwa w przyszłym roku.
- w tym samym czasie w Szymanowie odbywał się piknik lotniczy, podczas którego zachęcano
do udziału również w dożynkach gminnych
- dożynki wiejskie odbyły się w Strzeszowie
- w Wysokim Kościele zorganizowano kino plenerowe poprzedzone warsztatami filmowymi
dla najmłodszych
- kolejne starcie trampkarzy, tym razem na poziomie powiatowym odbyło się w Szymanowie
- ogólnokrajowe referendum z niska frekwencją
- trwają prace związane z budową obwałowań wzdłuż rzeki Widawy. Na kanale psarskim jest
budowany przepust wałowy. Gmina zgłosiła swoje uwagi do realizacji tego zadania związane
między innymi z wysokością tych obwałowań i oczekujemy na odpowiedź inżyniera
kontraktu.
- Galeria na Zakręcie prezentuje twórczość kolejnego malarza wywodzącego się z naszej
gminy. Tym razem mamy możliwość podziwiania prac młodego artysty z Ligoty Pięknej Pana
Kornela Zezuli.
- 13 września kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i
Organowej, Trio ORIANA wykonało w Krynicznie wiele popularnych utworów na bandurę.
- 15 września spotkanie osób walczących o instalację ekranów przy drodze S5. Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała już postanowienie w tej sprawie. Niestety jest ono dla
nas niesatysfakcjonujące. Na tym etapie Postanowienie to jest niezaskarżalne. W tej chwili
pozostaje nam czekać na decyzję Ministra w tym zakresie.
- 16 września – turniej na Orliku. Jak co roku młodzi ludzie rywalizowali ze sobą w
rozgrywkach piłkarskich. Zwyciężyła drużyna ze szkoły w Krynicznie i to oni będą nas
reprezentowali w kolejnym etapie zawodów.
- prowadzimy rozmowy ze spółką gazowniczą, gdyż jeszcze 9 miejscowości w naszej gminie
nie ma gazu sieciowego. Siedziba spółki jest w Warszawie i to tam zapadają decyzje o
inwestycjach w naszej Gminie.
- spotkanie z nowym dyrektorem Aeroklubu na temat dalszej współpracy
- 23 września zakończenie remontu pałacu w Wiszni Małej – obecnej siedziby szkoły
podstawowej. W tym obiekcie przeprowadzono w ubiegłym roku remont dachu i
odwodnienie, a w tym remont elewacji i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Cały czas
remont był kontrolowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
żeby wszystkie prace były wykonywane jak należy. Jest to jednak obiekt zbytkowy i wymaga
jeszcze dużo pracy wewnątrz.
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- 29 września otworzono oferty na remont i przebudowę dróg gminnych, zgłosiły się 4 firmy i
najtańsza oferta jest bardzo atrakcyjna. Jeszcze należy to zweryfikować, ale mamy nadzieję,
że uda się zaoszczędzić.
- 29 września wójt gminy i kierownik referatu remontowo inwestycyjnego uczestniczyli w
spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego zaprezentowano założenia do
programu pn. Dolnośląski Delfinek. To jest program skierowany do powiatów, które nie mają
na swoim terenie krytych pływalni, ale jest to projekt drogi (ok. 5 mln. Zł). Przedstawiono
bardzo ciekawe rozwiązania techniczno – projektowe, ale w tej chwili naszej Gminy jeszcze
na to nie stać. Trzeba brać pod uwagę nie tylko samą budowę, ale i potem koszty
eksploatacyjne, które są bardzo wysokie. Póki co nasze dzieci uczą się pływać w trzebnickim
„Zdroju”.
- pod Szewcami jedna z firm stara się o utworzenie kopalni piasku. Generalny Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydał postanowienie na jakich warunkach ta
kopalnia może funkcjonować. Teraz Wójt Gminy musi wydać decyzję środowiskową. Na tym
etapie na pewno pojawią się odwołania.
Ad.5
Z kolei Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos inspektorowi Marcinowi Buczakowi,
który przedstawił Informację na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie
gminy. Poinformował między innymi, że gmina jest zobowiązana do poddania 16% odpadów
recyklingowi. Marcin Buczak powiedział, że Gmina Wisznia Mała już obecnie przekroczyła
wymogi przewidziane na 2020 rok, w tym roku przekroczony został próg 60% i cały czas
stopień odzysku wzrasta. To jest bardzo pozytywna tendencja związana między innymi z tym,
że gmina Wisznia Mała jako jedna z niewielu wyposażyła mieszkańców w pojemniki na
odpady. To bardzo poprawiło stopień segregacji i jednocześnie ułatwiło odbiór odpadów dla
firm. Na terenie Gminy Wisznia Mała działa również punkt selektywnej zbiórki odpadów. Są
tam odbierane odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny. Ilość odpadów
odbieranych na PSZOKu zwiększyła się prawie dwukrotnie.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował, że Gmina przygotowuje się do
przetargu związanego z gospodarką odpadami. Między innymi rozważana jest możliwość
zbierania odpadów plastikowych do odpowiednich pojemników, a nie do worków jak to było
dotychczas oraz wprowadzenia systemu RF ID dzięki, któremu wprowadzono by obowiązek
czipowania kubłów na śmieci. Każdy kubeł byłby przyporządkowany do konkretnej
nieruchomości. Mamy wtedy kontrolę nad tym czy odpady zostały odebrane, a nawet w
jakiej ilości, bo śmieciarki wyposażone zostaną w system do ważenia pojemników.
Ad.6
Następnie prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownikowi
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, która przedstawiła informację na
temat funkcjonowania niepublicznych żłobków, przedszkoli i punktów przedszkolnych na
terenie gminy Wisznia Mała oraz przedszkola publicznego w Strzeszowie. Poinformowała, że
jeżeli chodzi o żłobki niepubliczne to SAPO zajmuje się tą kategorią tylko w zakresie dotacji.
Karolina Kempiszak przedstawiła wyliczenia kwot dotacji wypłaconych poszczególnym
podmiotom prowadzącym działalność na terenie gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach od godziny
11.35.
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Po przerwie obrady zostały wznowione.

Ad.7
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownikowi referatu
remontowo-inwestycyjnego Sławomirze Hermann, która przypomniała, że powody zmian w
szczegółach zostały omówione na posiedzeniach komisji Rady Gminy. Uchwała niniejsza ma
na celu uporządkowanie budżetu po rozstrzygniętych przetargach i pod kątem zadań
unijnych. Ta uchwała wprowadza zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, które
polegają na zmniejszeniu wartości przedsięwzięć na łączną kwotę 770 000 zł. Po przetargach
na zadania okazało się, że będzie potrzeba mniej środków na realizację umów, niż to
zakładano wcześniej. Ponadto uaktualniono podstawowe wartości planowanych środków w
zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów dokonanych uchwałami i zarządzeniami w
sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego 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 stwierdziła, że na sali obecnych jest czternastu radnych co stanowi quorum
niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie:
„za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/X/72/15. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Salę obrad opuścili: radny Tomasz Szkolny, a chwilę później radna Janina Drabiak.
Na sali sesyjnej pozostało 12 (dwunastu) radnych.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos zastępcy skarbnika
Gminy Paulinie Wiśniewskiej Paluch, która przedstawiła projekt uchwały oraz wystąpiła z
wnioskiem o uwzględnienie autopoprawki polegającej na wykreśleniu załącznika nr 1a do tej
uchwały. Szczegóły zmian przedstawiono w uzasadnieniu do uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2015 z autopoprawką dotyczącą wykreślenia załącznika 1a.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
dwunastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 12 (dwanaście), „przeciw”- 0(zero),
„wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/X/73/15.
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrad Rady Gminy powróciła radna Janina Drabiak.
Ad.9
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adrianie Szlachetka, która powiedziała, że zmiany
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wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
zostały w szczegółach omówione na poniedziałkowym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
Zachęciła do zadawania pytań, jeżeli jeszcze jakieś kwestie pozostały niewyjaśnione.
Przypomniała, że przedsiębiorstwo do zrealizowania tych inwestycji planuje wydatkować
środki własne.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej na lata 2016-2018.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/X/74/15.
Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrad Rady Gminy Wisznia Mała powrócił radny Tomasz Szkolny. Od tego
momentu w głosowaniach brało udział czternastu radnych.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy Jakubowi Bronowickiemu,
który powiedział, że nie funkcjonuje już wysypisko w Piotrkowiczkach, a ustawa zabrania
Gminie także eksploatacji wysypiska w Mienicach. Marszałek Województwa zaproponował
powołanie spółki celowej, która zajęłaby się tematem rekultywacji nieczynnych wysypisk
śmieci dla gmin zainteresowanych tą inicjatywą. Stąd na dzisiejszej sesji prośba do Państwa o
podjęcie tej uchwały. Ta nowa spółka będzie mogła pozyskiwać środki finansowe, między
innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To znacznie obniży nasz własny udział
w tej inwestycji i uwolni nas od wielu obowiązków z tym związanych.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie
udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji ” i
przystąpienia do spółki celowej powołanej dla realizacji Projektu działającej pod nazwą
DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI SP. Z O.O. z/s we Wrocławiu. Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest czternastu radnych co
stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0
(zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/X/75/15. Uchwała jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Wójtowi Gminy, który
poinformował, że tylko Rada Gminy ma prawo wyboru ławników do Sądu Rejonowego.
Pierwsza z uchwał dotyczących tej sprawy dotyczy ustalenia regulaminu głosowania. Do tej
pory nie było takiej uchwały, bo nie było też chętnych na ławników. Tym razem zgłosiła się
jedna kandydatka i jest potrzeba podjęcia tej uchwały.
Następnie głos zabrała radca prawny Urzędu Gminy Natalia Machnacz, która
przypomniała, że w czerwcu bieżącego roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję
2016-2019 . Został zgłoszony jeden kandydat: Pani Stanisława Krzywicka. Zespół oceniał jej
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kandydaturę z art. 159 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jest to osoba mająca
obywatelstwo polskie, ukończyła 35 rok życia i nie przekroczyła 70 –tego, posiada wyższe
wykształcenie, od 50 lat mieszka w Krynicznie, ma nieskazitelny charakter. Radca prawny
Natalia Machnacz powiedziała, że zespół oceniający pozytywnie zaopiniował kandydaturę
Stanisławy Krzywickiej na ławnika Sądu Rejonowego w Trzebnicy i stąd konieczność
powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Trzebnicy na kadencję 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały, a
następnie poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0
(zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/X/76/15. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Głos zabrała prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit, która poinformowała o
przystąpieniu do procedury wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Trzebnicy na kadencję
2016 - 2019. Przypomniała, że został zgłoszony jeden kandydat na ławnika Pani Stanisława
Krzywicka.
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała powołanie co najmniej 3 osobowej
komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów
do komisji skrutacyjnej. Zgłoszono:
- radnego Macieja Łamasza – wyraził zgodę na kandydowanie
- radnego Ernesta Pociejowskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
- radnego Stanisława Skotnego – wyraził zgodę na kandydowanie
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono trzech
radnych i zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji
skrutacyjnej? Uwag nie zgłoszono. Prowadząca obrady zapytała, kto z radnych jest „za”
zgłoszonym składem komisji? Głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki.
W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:
„za”-14 (czternaście) głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”-0 głosów
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: radny
Maciej Łamasz, radny Ernest Pociejowski, radny Stanisław Skotny.
Następnie prowadząca obrady ogłosiła kilkuminutową przerwę w sesji w celu
ukonstytuowania się komisji i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos członkowi komisji
skrutacyjnej Maciejowi Łamaszowi, który zapoznał radnych z informacją o trybie głosowania i
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Trzebnicy na kadencję 2016 – 2019 zgodnie z
podjętą uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach. Poinformował
także, że komisja skrutacyjna sporządziła i opieczętowała pieczęcią „Rada Gminy Wisznia
Mała” karty do głosowania. Następnie stwierdzono, że urna jest pusta (została okazana
zgromadzonym na sali członkom Rady Gminy). Głosowanie odbyło się w ten sposób, że
przewodniczący komisji skrutacyjnej wg. listy obecności wywoływał nazwisko radnego, który
odbierał kartę do głosowania, przechodził za parawan umożliwiający dyskretne (tajne
głosowanie), następnie podchodził do urny i wrzucał do niej kartę do głosowania.
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minutową przerwę, w czasie której
członkowie komisji skrutacyjnej zebrali i policzyli oddane głosy oraz sporządzili protokół z
ustalenia wyników głosowania. Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław
Skotny odczytał w/w protokół, według którego 14 głosami „za” na ławnika Sądu Rejonowego
w Trzebnicy została wybrana kandydatka Stanisława Krzywicka. Protokół Komisji Skrutacyjnej
z głosowania jest załącznikiem do uchwały.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Trzebnicy na kadencję 2016 – 2019. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
stwierdziła, że na sali obecnych jest czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do
podjęcia prawomocnej uchwały, a następnie poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za”
– 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VII/X/77/15. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.13
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Joannie Adamek, która powiedziała, że
czerwcowa uchwała w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Psar wzbudziła wiele emocji zwłaszcza wśród
działkowców. W związku z tym na dzisiejszej sesji uchwała mająca na celu zmniejszenie
obszaru objętego powstającym planem miejscowym do terenów, na których zakłada się
lokalizację aktywności gospodarczej, wyłączająca tereny ogrodów działkowych.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmiany uchwały nr VII/VIII/67/15 z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały, a
następnie poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0
(zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/X/78/15. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.”
Ad.14
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy Jakubowi Bronowickiemu,
który poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski o nadanie nazw ulicom
Ogrodowej w Malinie oraz Lawendowej w Szymanowie. Obydwie zostały pozytywnie
zaopiniowane przez sołtysów i nie ma przeszkód, żeby zostały podjęte zgodnie z wolą
mieszkańców. Nam pozwoli to na prowadzenie numeracji porządkowej we właściwy sposób.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tych projektów uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały ustalenia nazwy ulicy we wsi Malin.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały, a
następnie poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0
(zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/X/79/15. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
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Przystąpiono do podjęcia uchwały ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały, a
następnie poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0
(zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/X/80/15. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/IX/15 z dnia
26 sierpnia 2015 roku?
Radni nie zgłosili uwag i Protokół został przyjęty.
Ad 17
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit informując, że na jej
ręce wpłynęły dwa pisma od radnego Jerzego Puchacza tj. jego rezygnacja z członkostwa w
Klubie „Radni Razem” oraz z członkostwa w komisji rewizyjnej Rady Gminy.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Władysław Synowiec zapytał radnego Jerzego
Puchacza co jest powodem tej decyzji.
W odpowiedzi radny Jerzy Puchacz stwierdził, że chce występować jako radny
niezależny, a ponieważ to Klub go desygnował jako swojego przedstawiciela do Komisji
Rewizyjnej uważa więc, że i z członkostwa w tej komisji powinien zrezygnować, żeby Klub
miał możliwość wytypowania na tę funkcję innego radnego spośród swojego grona. Radny
Jerzy Puchacz powiedział, że chce się lepiej przyjrzeć sposobowi rozpatrywania spraw
dotyczących Gminy Wisznia Mała na poziomie powiatu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos sołtysowi
wsi Ligota Piękna Danieli Ciecierskiej, która na wstępie podziękowała Wójtowi Gminy
Jakubowi Bronowickiemu za obecność i wsparcie w pracach społecznych podczas budowy i
urządzania placu rekreacyjnego w Ligocie Pięknej.
Następnie Sołtys Daniela Ciecierska przypomniała, że od 1990 roku jedno z
pomieszczeń na parterze świetlicy w Ligocie Pięknej jest wynajmowane na prywatną
działalność gabinetu stomatologiczno-protetycznego. Z uwagi na to, że słaby strop nie
utrzymałby ciężkiego sprzętu zainstalowanego w gabinecie nie można było tej
działalności umieścić na piętrze. W tamtym czasie sołectwo korzystało z zaplecza w
szkole podstawowej i tam magazynowało różne sprzęty. W tej chwili to jest już
niemożliwe, a świetlica została zmodernizowana i obecnie może pomieścić ok. 50
osób. W związku z tym jest bardzo często wynajmowana na różnego rodzaju
uroczystości rodzinne, organizowane są tam zabawy sylwestrowe, spotkania
opłatkowe i inne. To, że kuchnia mieści się na piętrze jest dla osób przygotowujących
posiłki nie tylko bardzo kłopotliwe, ale i niebezpieczne, bo trzeba po stromych
schodach znosić gorące dania. Sołtys Daniela Ciecierska wyraziła przekonanie, że nie
ma potrzeby, aby w tej kwestii wspomagali ją i radę sołecką z Ligoty Pięknej radni z
innych miejscowości.
Głos zabrał również Mieczysław Hruszowiec – przewodniczący Rady Sołeckiej
Ligoty Pięknej, który odczytał oświadczenie dotyczące sprawy wynajmy lokalu na
gabinet dentystyczno-protetyczny w świetlicy wiejskiej, a następnie złożył je na ręce
Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Ottenbreit.
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Wójt Jakub Bronowicki powiedział, że zależy mu na zrealizowaniu postulatów
Sołectwa i stąd wypowiedzenie umowy najmu. Jednak w interesie Gminy jest również, żeby
ten punkt pozostał na naszym terenie i w dalszym ciągu świadczył usługi dla mieszkańców. Są
różne możliwości rozwiązania tego problemu, z korzyścią zarówno dla naszych mieszkańców
jak i Pani doktor prowadzącej gabinet.
Z kolei prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos radnemu Maciejowi
Łamaszowi, który poinformował, że zwróciła się do niego osobiście zarówno Pani
stomatolog, jak i zaniepokojeni perspektywą likwidacji gabinetu mieszkańcy Psar. Radny
Maciej Łamasz powiedział, że zarówno on jak i radny Jerzy Szczerbik są otwarci na rozmowę z
mieszkańcami, a ich działania nie były skierowane przeciwko komuś, ale miały na celu
łagodzenie konfliktu i doprowadzenie do polubownego rozwiązania problemu. Pierwszą
rzeczą jaką zrobili po uzyskaniu informacji o tej sytuacji było powiadomienie o tym radnych z
Ligoty Pięknej. Radny Maciej Łamasz powiedział, że poradził Pani doktor, żeby zwróciła się do
Wójta Gminy, a z radnymi może się spotkać na komisji. I to miało miejsce wczoraj.
Następnie głos zabrała radna Janina Drabiak, która powiedziała, że była na zebraniu
Rady Sołeckiej w Ligocie Pięknej i tam wyraziła swoją opinię w tej sprawie. Powiedziała, że
wypowiedzenie umowy najmu pomieszczenia w świetlicy wiejskiej jest zasadne, ale uważa
też, że jest potrzeba utrzymania gabinetu protetycznego w naszej Gminie i nie chodzi o
zapewnienie etatu dla Pani doktor w Ośrodku Zdrowia, ale o zaproponowanie innego lokalu
na taką działalność.
Następnie prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos radnej powiatowej
z terenu Gminy Wisznia Mała Marzannie Jurzysta-Ziętek, która powiedziała, że w świetle
pojawiających się komentarzy po ostatniej sesji Rady Powiatu, podczas której dokonano
podziału funduszy na remonty dróg powiatowych, czuje się zobowiązana do udzielenia
wyjaśnień i informacji na ten temat. Marzanna Jurzysta-Ziętek zapewniła, że zawsze zabiega
o sprawiedliwy podział środków finansowych pomiędzy poszczególne gminy w powiecie.
Jeżeli zaś głosuje przeciw jakiejś uchwale to tylko z tego powodu, iż dba o dobro Gminy
Wisznia Mała. Tak właśnie było podczas głosowań na ostatniej sesji, gdyż jak powiedziała
radna Marzanna Jurzysta-Ziętek, według jej opinii środki finansowe, jakie przydzielono
Gminie Wisznia Mała na remont dróg powiatowych na jej terenie powinny być większe niż
te, które przypadły jej w udziale. Marzanna Jurzysta-Ziętek stwierdziła, że przyjęte wskaźniki
na podstawie, których dokonano podziału tzn. ilość dróg w kilometrach
i ilość mieszkańców, nie gwarantują sprawiedliwego podziału. W takim układzie bowiem,
Gmina Wisznia Mała przecięta drogą krajową nr 5, a wkrótce trasą S5, przyjmująca na
lokalne drogi ruch kołowy w czasie nieprzewidzianych zdarzeń drogowych i wypadków, w
tym dużych samochodów ciężarowych, otrzymuje takie same środki jak inne gminy położone
na uboczu powiatu, których nie dotyczy ten wzmożony ruch i zagrożenia z nim związane.
Marzanna Jurzysta –Ziętek poinformowała, że w czasie swojej działalności w Radzie
Powiatu bardzo aktywnie działa na rzecz Gminy Wisznia Mała. Na dowód tego przedstawiła
kserokopie wielu wniosków i interpelacji składanych przez nią w powiecie. Powiedziała
również, że na wiele z nich nie otrzymała odpowiedzi i wyraziła ubolewanie z powodu nie
najlepszej współpracy ze Starostwem Powiatowym. Marzanna Jurzysta-Ziętek powiedziała,
że złożyła również wnioski do budżetu powiatu na rok 2016, w których ujęła oczekiwania
poszczególnych miejscowości naszej Gminy. Pani Marzanna Jurzysta Ziętek powiedziała, że
niektóre sołectwa bardzo aktywnie z nią współpracują np. Pierwoszów, a inne wcale np.
Szymanów.
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Następnie głos zabrała kierownik referatu remontowo inwestycyjnego i ochrony
środowiska Sławomira Hermann, która powiedziała, że na terenie Gmina Wisznia Mała jest
40 kilometrów dróg powiatowych i 200 kilometrów dróg gminnych. Często właśnie krótkie,
zaniedbane odcinki dróg powiatowych są jedyną możliwością dostania się do sieci dróg
gminnych i żeby można się było nimi swobodnie poruszać Gmina Wisznia Mała przejmowała
te odcinki, żeby szybciej je wyremontować. To my przygotowywaliśmy projekty, przetargi,
wykonanie, rozliczenia, kontrole tych zadań, aby potem przekazać je do powiatu. W ten
sposób wykonaliśmy remonty wielu dróg powiatowych. Nigdy też specjalnie nie mogliśmy
liczyć na pomoc Starostwa, ale też nam specjalnie nie przeszkadzano. Jeżeli chodzi o drogę w
Szymanowie to nie mogliśmy tego zrobić, bo zmieniły się przepisy. Nie można powiedzieć, że
sołectwo Szymanów nie interesuje się tą sprawą, bo mieszkańcy od wielu lat naciskają na
wykonanie tej drogi. Jest cały segregator wniosków w tej sprawie. Była taka sytuacja, że już 8
lat temu był przygotowany projekt i było nawet pozwolenie na budowę, ale właśnie wtedy
zmieniło się prawo i nie mogliśmy przejąć tej drogi do wykonania.. Droga to nie tylko
położenie masy bitumicznej. To przede wszystkim kwestia dobrego odwodnienia, zjazdów,
dobrze wykonanej podbudowy, bo wiemy, że na tej drodze do Szymanowa jest duży ruch
ciężkich samochodów ciężarowych. Mamy nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że już 30
marca zwrócił się pismem do Starosty Trzebnickiego żeby potwierdził, że mamy przyznane
środki finansowe przeznaczone na remont drogi w Szymanowie zgodnie z wcześniej
podpisanym Porozumieniem w sprawie współfinansowania budowy dróg, na podstawie
którego zostało nam udzielone dofinansowanie. Wójt Gminy wyraził nadzieję, że wyjaśni się
sprawa uchwały podjętej w tej sprawie i to dofinansowanie od Powiatu otrzymamy.
Zwłaszcza, że po przetargu wyniknęła bardzo interesująca oferta i tych pieniędzy nie trzeba
będzie, aż tak wiele.
Wójt Gminy poinformował, że były interwencje mieszkańców w sprawie detonacji
niewybuchów i innych wybuchów na poligonie wojskowym koło Malina. W związku z tym
Urząd Gminy zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego o zbadanie czy obowiązujące normy
wybuchów są respektowane. Jeżeli tak to wnioskowaliśmy o ich zmniejszenie.
Wójt Gminy poinformował również, że jak co roku przy szkole w Szewcach działa
mobilny punkt krwiodawstwa. Można tam do godziny 16.30 dzisiaj oddać krew.
Wójt Gminy poinformował, że Gmina zakupiła już grunt koło szkoły w Szewcach
z przeznaczeniem na utworzenie boiska sportowego. Jeżeli chodzi o boisko w Malinie to na
razie jest bardzo sucho i prace rozpoczną się po zmianie pogody.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował, że w najbliższą niedzielę rusza doroczny
MTB Cross Country w Mienicach. Wydarzenie to planuje się włączyć w cykl wydarzeń
kolarskich i promować takie zawody wśród okolicznych gmin.
Z kolei 11 i 18 października kolejne koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej w Szewcach i Wysokim Kościele.
25 października wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Sołtys wsi Pierwoszów Janusz Papała zapytał co się dzieje w sprawie przejęcia gruntu
pod świetlicę. W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że zwrócił się do Agencji
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z wnioskiem o przejęcie wspomnianego gruntu.
Jednak wniosek nie zyskał akceptacji obecnego dyrektora ANR, który odmowę uzasadnił tym,
że przeznaczenie tego gruntu nie spełnia warunków, pod którymi Agencja może go przekazać
gminie. Wójt Jakub Bronowicki powiedział, że w ostateczności jest taka możliwość, że
zostaną zmienione zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego.
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Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godzinie 14.25 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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