Protokół Nr VII/XV/15
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 stycznia 2016 r.
XV sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 9.00 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 – 13 (trzynastu).
Nieobecni byli: radna Janina Drabiak, radny Ernest Pociejowski.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- zastępca wójta - Sławomira Hermann
- radca prawny – Adriana Szlachetka
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
– Joanna Adamek
- 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.- Grażyna
Chwastek
- dyrektor OKSiR Wisznia Mała – Paweł Kamiński
Ad. 2

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi
gminy Jakubowi Bronowickiemu, który poinformował, że od 1 stycznia 2016
roku na rzecz Gminy Wisznia Mała rozpoczynają pracę nowe osoby. Są to
powołana na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Strzeszowie – Pani Grażyna Chwastek oraz Pan Paweł Kamiński –
dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Obie osoby z
dużym doświadczeniem zawodowym, przygotowane do pacy na tych
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stanowiskach. Następnie Pani Grażyna Chwastek i Pan Paweł Kamiński krótko
przedstawili się zebranym.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował o istotnych wydarzeniach
jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji;
- Minister Rozwoju wydał decyzję odnośnie zmiany decyzji Wojewody
dotyczącej zmiany budowy ekranów dźwiękochłonnych przy drodze S5, czyli
zaakceptował wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Procedura administracyjna daje nam możliwość zaskarżenia tej decyzji niestety
do tego samego Ministra, ale bardziej liczymy na Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie.
- 6 stycznia - miało miejsce gminne spotkanie noworoczne w Szymanowie. Wójt
podziękował społeczności Szymanowa za przyjęcie, a zespołowi
„Szymanowianie” za organizację,
- 11 stycznia –spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie ogłoszonego naboru
wniosków według nowych wytycznych o dofinansowanie zajęć dodatkowych
dla uczniów,
- 12 stycznia – podpisano umowę o współpracy z kilkoma gminami i Agencją
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej uwzględniającą interesy naszej gminy.
Będziemy starali się o pozyskanie środków na promocję naszej gminy, jak
również podmiotów gospodarczych z naszego terenu,
- w związku z ogłoszoną informacją, że nasza gmina jest na pierwszym miejscu
w zainwestowaniu i wykorzystaniu środków unijnych musieliśmy się
wytłumaczyć jak nam się to udało. I program Polskiego Radia, reportaż dla
Telewizji Polskiej- program III nadały relacje i nasze wyjaśnienia na ten temat.
Jesteśmy wielkim placem budowy. Bardzo duża wartość pieniędzy jest
inwestowana na terenie naszej gminy, oprócz tych działań, które podjęła
gmina, tj. 40 projektów na 20 milionów zł dopłat z unii i innych środków
zewnętrznych, gmina z własnych środków wykonała zadania inwestycyjne i
działania w programach miękkich na 50 milionów złotych. Trzeba tu powiedzieć
o dużych inwestycjach infrastrukturalnych tj. - budowa linii kolejowych relacji
Wrocław – Poznań i Wrocław – Trzebnica, budowa obwałowań
przeciwpowodziowych, budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, budowa
S5, budowa gazociągów, rozbudowa sieci energetycznych. Te wszystkie
inwestycje przebiegają przez teren Gminy Wisznia Mała i są tu rzeczywiście
zaangażowane ogromne środki finansowe,
- 15 stycznia spotkanie z Markiem Jóźwickim dyrektorem Aeroklubu
Wrocławskiego, który liczy na dobrą współpracę z naszą gminą. W tym roku
aeroklub planuje na terenie lotniska w Szymanowie organizację kilku dużych
imprez o randze Mistrzostw Polski, a nawet o charakterze międzynarodowym,
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-15 stycznia – zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji.
Dotychczasowy komendant odszedł na emeryturę, a w tej chwili tę funkcję
pełni Sławomir Gajewski.
- 18 stycznia – Wójt Gminy uczestniczył w zorganizowanych przez Ministerstwo
Rodziny konsultacjach społecznych programu Rodzina 500+. Realizatorem tego
projektu będą gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. Na jego realizację
zostanie przeznaczonych 2% wypłacanej kwoty. To też jest związane z
zatrudnianiem nowych osób. Trzeba będzie stworzyć ten system od podstaw:
odbierać wnioski, weryfikować. Musi być odpowiednie oprogramowanie.
Wypłaty mają być realizowane do końca czerwca. Póki co w całym kraju trwają
społeczne konsultacje tego programu. Jest wiele wątpliwości do wyjaśnienia.
- 15 stycznia zebrała się specjalna komisja pojednawcza utworzona przy
Marszałku Województwa, która ma się zająć sprawami funkcjonowania szpitala
powiatowego w Trzebnicy. Szpital ciągle generuje stratę i nie jest w stanie
wywiązywać się ze wszystkich swoich zobowiązań. Te problemy dużym cieniem
kładą się przede wszystkich na zobowiązaniach pracowniczych. Według opinii
nowego dyrektora realizując plan naprawczy szpital jeszcze przez okres ok. 3 lat
będzie generował stratę. Potem to ma się zrównoważyć. Potrzeba jeszcze 15
milionów złotych, żeby ta jednostka mogła funkcjonować. Powołano
podkomisję, w składzie której znaleźli się specjaliści od funkcjonowania takich
jednostek, a która ma się zająć tym tematem i uszczegółowić go zwłaszcza pod
względem finansowym.
- 20 stycznia – negocjacje z firmą TAURON, który jest właścicielem dużej części
oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała i tylko oni mogą to obsługiwać.
Tauron wylicza koszty a my za to płacimy. Właśnie w tej sprawie prowadziliśmy
negocjacje. Na razie zatrzymaliśmy się na poziome 13 złotych za jedną oprawę,
których Tauron na terenie naszej gminy ma 961 sztuk. Prąd to sprawa oddzielna
i dostarcza nam go inna firma.
- 20 stycznia – miało miejsce zebranie wiejskie w Szewcach na temat powstania
kopalni piasku. Społeczeństwo wypowiedziało się negatywnie. Wielkich
możliwości prawnych jako gmina nie mamy, ale po konsultacjach społecznych
będziemy starali się uwzględnić wniosek społeczeństwa i decyzji środowiskowej
nie wydawać. Choć mamy świadomość, że jej zaskarżenie spowoduje, że wróci
do nas i będziemy się nią ponownie zajmować. Inwestor nie zaproponował
społeczności nic ciekawego ponad to, że będzie płacił podatki i opłaty
eksploatacyjne, czyli to co musi wykonać. Na prośbę mieszkańców na dzisiejszą
sesję przedkładamy projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, która jest
w sferze zainteresowania inwestora. Jest tam zapis w Studium, który mówi o jej
przeznaczeniu pod rezerwę na działalność gospodarczą nieuciążliwą.
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- 21 stycznia zastępca wójta Pani Sławomira Hermann brała udział w spotkaniu
w Obornikach Śląskich dotyczącym realizacji programu termomodernizacji.
Chcemy z wspólnie z innymi gminami złożyć wniosek do tego programu i
współpraca z nimi w tym zakresie jest nam bardzo potrzebna, bo skala tego co
może zrobić pojedyncza gmina jest bardzo wąska.
- spotkanie w sprawie wspólnego z innymi gminami rozwiazywania problemów
gospodarki śmieciowej. 9 gmin z rejonu północno-wschodniego województwa
dolnośląskiego współpracuje w celu rozwiązania tego problemu. Z uwagi na to,
że istniejące RIPOKi, mają zbliżoną cenę odbioru odpadów,
gminy
współpracują w celu utworzenia RIPOKu komunalnego. Ta inwestycja miałaby
być sfinansowana z środków pochodzących z Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Tego typu rozwiązania już funkcjonują w Wielkopolsce i w naszym
województwie też. I tam rzeczywiście udało się znacząco obniżyć koszty
funkcjonowania tego systemu. Gmina samodzielnie nie może tego zrobić.
Ad. 3

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na
wniosek Wójta Gminy prosi się o zgodę na poszerzenie porządku obrad w
punkcie 10 o uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szewce
o nazwie MPZP SZEWCE II oraz o zmianę w punkcie 5 nazwy zadania z „Budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 1367D w miejscowości Szewce” na:
1) Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych nr 1370 D
(Krzyżanowice-Psary-Szymanów)
2) Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych nr 1367 D
(Wisznia Mała–Strzeszów-Szewce).
Porządek obrad, który po ewentualnym uwzględnieniu wniosku przedstawiałby
się następująco:
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 2016.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości
Powiatu Trzebnickiego.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Wisznia Mała na lata 2015 -2032”.
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7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wisznia Mała dla dz. 260/1 w obrębie Pierwoszów.
8. Uchwała w sprawie przekazania skargi POLKOMTEL Sp. z o.o. na uchwałę Nr
V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Szewce, gmina
Wisznia Mała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
10.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szewce o
nazwie MPZP SZEWCE II.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13.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 i radnego Ernesta Pociejowskiego.
Ad. 4

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos
skarbnikowi gminy Konradowi Buczkowi, który poinformował, że w związku z
koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów i
wydatków budżetowych zmianie ulegają wartości: w dochodach – zwiększenie
o kwotę 44 900 zł dotyczy dofinansowania przez Powiat Trzebnicki zadania pn.
remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370 D w Szymanowie, a w
wydatkach w dziale 700 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 44 900 zł na
zadania: przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej – kwota 20 000 zł oraz
przebudowa świetlicy w Szymanowie - 24 900 zł.
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Z kolei w dziale oświata i wychowanie zmiany wprowadza się na wnioski
dyrektorów poszczególnych szkół. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Skarbnik Gminy Konrad Buczek poinformował również o wydaniu przez
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dwóch opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale
budżetowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu i obie te opinie są
pozytywne bez uwag.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2016.
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/XV/114/16. Uchwała jest załącznikiem
nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że sprawa
dotyczy dwóch ciągów pieszo-rowerowych dróg powiatowych tj. drogi Wisznia
Mała - Strzeszów - Szewce i Krzyżanowice-Psary-Szymanów, na które jest
możliwość pozyskania środków unijnych. Są to drogi powiatowe i to powiat
powinien podjąć się tego zadania. Jednak powiat jest w tej chwili
zaabsorbowany innymi sprawami. Ta uchwała nie przesądza ani kto, ani tym
bardziej kiedy to będzie realizował. Mamy nadzieję, że w przyszłości powiat
podejmie się jednak realizacji tego zadania. W trosce o to żeby nie stracić
szansy na pozyskanie tych środków i biorąc pod uwagę odpowiedzialność za
bezpieczeństwo naszych mieszkańców wójt gminy zaapelował o akceptację dla
tego projektu uchwały.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań
z zakresu właściwości Powiatu Trzebnickiego.
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” – 12
(dwanaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/XV/115/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Salę obrad opuściła radna Józefa Bebłocińska i w obradach
uczestniczyło 12 radnych.
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Ad. 6

Głos zabrał inspektor Marcin Buczak, który powiedział, że niniejszy
projekt jest uaktualnieniem Programu usuwania azbestu z roku 2009. Reguluje
on sprawy pozbywania się tego materiału z terenu gminy. Jest to substancja
niebezpieczna, gdyż pył azbestowy może być przyczyną rożnych poważnych
schorzeń. Większość kosztów opracowania tego Programu w wysokości 15 700
zł pozyskała gmina z Ministerstwa Gospodarki, gmina poniosła koszt w
wysokości 3980 zł. Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z
Azbestu do roku 2032 materiał ten powinien być całkowicie usunięty. Są w nim
nakreślone i ramy i wytyczne jak mamy to realizować. Program daje nam
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska z udziałem funduszy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Jest ogłoszony nabór wniosków do 15 lutego i jeżeli
Państwo podejmą tę uchwałę będziemy mogli w terminie złożyć wniosek i
pozyskać dofinansowanie do realizacji tego programu nawet w 85% wartości
zadania, czyli 15% zostaje po stronie gminy.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wisznia Mała na lata
2015 -2032”
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/XV/116/16. Uchwała jest załącznikiem
nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrad wróciła radna Józefa Bebłocińska i od tej chwili
w obradach uczestniczyło 13 radnych.
Ad.7
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownikowi
referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy Joannie Adamek, która powiedziała, że w odpowiedzi na wniosek
właściciela działki gruntu nr 260/1 obręb Pierwoszów przystępuje się do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wisznia Mała. Na terenie w/w działki udokumentowano złoże kruszywa
naturalnego do istniejącego wcześniej i eksploatowanego złoża. Uchwalając
Studium w roku 2009 nie wskazano złoża na części terenu, gdzie się ono
faktycznie znajduje, a uwzględnienie jego istnienia jest warunkiem koniecznym
dla uzyskania zgody na jego eksploatację. Należy podkreślić, że koncesja na
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eksploatację kruszywa naturalnego doprowadziła w kolejnych etapach do
wzorowej rekultywacji eksploatowanego terenu zakończonego realizacją
ośrodka rekreacyjnego, który jest wizytówką gminy.
Radny Maciej Łamasz zapytał czy załącznik graficzny do uchwały pokrywa się
z granicami tej działki?
W odpowiedzi Joanna Adamek potwierdziła, że teren objęty uchwałą o
przystąpieniu do zmiany Studium pokrywa się z granicami ewidencyjnymi
działki nr 260/1 obręb Pierwoszów.
Przystąpiono do podjęcia uchwały przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wisznia Mała dla dz. 260/1 w obrębie Pierwoszów.
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/XV/117/16. Uchwała jest załącznikiem
nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Głos zabrała kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Joanna Adamek, która powiedziała,
że niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej 2 miesiące
temu przez Radę Gminy Wisznia Mała w sprawie nieuwzględnienia skargi firmy
POLKOMTEL. Kierownik Joanna Adamek, krótko przypomniała, że skarga ta
dotyczyła ograniczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie Szewce dotyczących strefy lokalizacji wysokich
budowli w tym urządzeń przekaźnikowych, głównie ze względu na sąsiedztwo
lotniska. Z uwagi na to, że Rada Gminy nie uwzględniła wniesionej skargi,
zobowiązana jest do jej przekazania właściwemu sądowi administracyjnemu
wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Do tego działania w niniejszej
uchwale Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Wisznia Mała.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi
POLKOMTEL Sp. z o.o. na uchwałę Nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
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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/XV/118/16. Uchwała jest załącznikiem
nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos
kierownikowi referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Gminy Joannie Adamek, która powiedziała, że firma
POLKOMTEL składając skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o
której była mowa w poprzednim punkcie porządku obrad jednocześnie złożyła
ponowne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy
Wisznia Mała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie Szewce, przy czym dodała jeszcze tereny
kolei, których omyłkowo nie podano w uchwale, a które również posiadają
ograniczenia dotyczące lokalizacji wysokich urządzeń przekaźnikowych. Firma
Polkomtel w dalszej części wezwania podtrzymała swoją dotychczasową
argumentację. My uważamy, że nie zaszło tu naruszenie prawa w związku z
wprowadzeniem tych ograniczeń na terenach kolei. Kierownik Joanna Adamek
podkreśliła, że plan miejscowy był uzgodniony z odpowiednim organem, jeżeli
chodzi o opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przez kolej i dlatego rekomendujemy nieuwzględnienie niniejszego wezwania
do usunięcia naruszenia prawa, skierowanego przez firmę Polkomtel.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
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/XV/119/16. Uchwała jest załącznikiem
nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Głos zabrała Joanna Adamek kierownik referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy, która
poinformowała, że niniejsza uchwała o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego
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działkę gruntu nr ew. 538/97 jest wynikiem realizacji uchwały Zebrania
Wiejskiego wsi Szewce z dnia 20 stycznia 2016 r. Obecni na zebraniu
mieszkańcy wystąpili do wójta gminy z wnioskiem o skierowanie do Rady
Gminy Wisznia Mała projektu uchwały oczekując jednocześnie, że docelowe
przeznaczenie w/w nieruchomości będzie zgodne z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Szewce o nazwie MPZP SZEWCE II.
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/XV/120/16. Uchwała jest załącznikiem
nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/XIV/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku.
Radni nie zgłosili uwag i Protokół został przyjęty.
Ad.12
Głos zabrał dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej,
który przedstawił zebranym założenia programu zajęć dla dzieci i młodzieży na
okres ferii zimowych w Gminie Wisznia Mała.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 10.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady
Gminy Wisznia Mała”.

Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka

10

