Protokół Nr VII/XVII/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 marca 2016 r.
XVII sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godz. 9.oo w Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Ad.1
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy , Małgorzata Ottenbreit
wypowiadając słowa " otwieram sesję Rady Gminy Wisznia Mała" i witając przybyłych na
obrady radnych, sołtysów, wójta gminy, pracowników urzędu oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych- 15 ( piętnastu), obecnych- 15 ( piętnastu).
Załącznik nr 1 do Protokołu- lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- zastępca wójta- Sławomira Hermann
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- radca prawny- Adriana Szlachetka
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego- Joanna
Adamek.
- inspektor referatu remontowo- inwestycyjnego i ochrony środowiska - Marcin Buczak
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Grażyna Chwastek
- dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej - Paweł Kamiński
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Bożena Kołpak
- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy - Sławomir Gajewski
- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy- Artur Gajowy
- Radna Rady Powiatu Trzebnickiego - Marzanna Jurzysta-Ziętek
Ad.2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi gminy
Jakubowi Bronowickiemu, który powitał i przedstawił przybyłych na obrady przedstawicieli
Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
Głos zabrał Komendant KPP w Trzebnicy Sławomir Gajewski. Przedstawił analizę
bezpieczeństwa w gminie Wisznia Mała do marca 2016 r. i zauważył wzrost o 5 zdarzeń
kryminalnych na terenie gminy, zwłaszcza włamań. Komendant stwierdził, iż jest to o 5
zdarzeń za dużo, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie we własnych domach. Nawiązał
również do ankiety, która została rozdana wszystkim obecnym na sesji, dotyczącej oczekiwań
mieszkańców wobec policji. Wyjaśnił, że funkcjonariusze policji patrolujący miejscowości są
umundurowani, a także nieumundurowani i być może nie zawsze są widoczni dla
mieszkańców, ale są i patrolują miejscowości. Dodatkowe działania policji polegają na
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zwiększeniu i uwidocznieniu patroli prewencyjnych. Podkreślił znaczenie współpracy
sąsiedzkiej, obserwacji posesji, a także współpracy z policją w tym zakresie. Wiele informacji
dotyczących włamań i ich sprawców pochodzi od mieszkańców. To dzięki takim informacjom
policja znalazła trop w sprawie ostatnich włamań i może prowadzić śledztwo. Powiedział, że
kwota 5 tyś. zł., które gmina ma zamiar przeznaczyć na dodatkowe patrole oznacza
dodatkowo 200 godz. służb - 13 patroli dwu-osobowych. Trzy, cztery razy w miesiącu
działania miejscowej policji są wspomagane przez oddział prewencji z Wrocławia. Te patrole
między innymi kierowane są na teren gminy Wisznia Mała.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki powiedział, że dobra współpraca z policją,
wsparcie dla jej działań służy wszystkim mieszkańcom.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował obecnych o istotnych
wydarzeniach jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji:
- 01 marca - odbył się Komitet Wójtów i Burmistrzów naszego powiatu, na który po raz
kolejny byli zaproszeni Starosta i Burmistrz Trzebnicy. Niestety nie przybyli. Przede wszystkim
chodziło o to , by dowiedzieć się jaka jest sytuacja z powiatowym szpitalem, jakie zapadły
decyzje i jak ten problem zostanie rozwiązany. Tylko i wyłącznie z doniesień prasowych
wiemy, iż dług szpitala będzie nadal regulowany przez budżet powiatu i powiat w przyszłości
będzie gwarantował kolejne kredyty dla szpitala. Ogólnie bardzo ciężko współpracuje się z
powiatem, chodzi tu przede wszystkim o brak środków finansowych na podstawowe
zadania, również takie jak np. utrzymanie i remonty dróg.
W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Gminnej Spółki Wodnej, której gmina jest
członkiem. Jest to spółka powołana na podstawie prawa wodnego. Należą do niej wszystkie
miejscowości gminy. Utrzymuje ona m.in. meliorację wokół naszych dróg.
- 05, 06 marca - to weekend przed Świętem Dnia Kobiet i z tej okazji organizowanych było
wiele imprez na terenie gminy. Jedna dużo większa, zorganizowana przez Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji oraz sołectwo odbyła się w Piotrkowiczkach. Wójt podziękował pani sołtys
Barbarze Wilk oraz dyrektorowi ośrodka kultury za organizację i przygotowanie.
- 08 marca - odbyło się walne zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, na którym zapadły decyzje odnośnie realizacji tych zadań, które zostały wpisane
przez Radnych do planu inwestycyjnego.
- 10 marca - odbyło się coroczne spotkanie sołtysów, na którym obecni byli również
przedstawiciele policji. Wójt podziękował sołtysom za współpracę oraz zaangażowanie w
wykonywaniu wspólnych obowiązków i zadań.
- 11 marca - sołtys Daniela Ciecierska miała okazję uczestniczyć w konkursie " Sołtys Roku",
organizowanym przez Wojewodę i została tam wyróżniona dyplomem za swoją
dotychczasową działalność.
W tym samym dniu również odbył się zjazd Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym
uczestniczyli strażacy ochotnicy, wójt gminy Wisznia Mała, a także przedstawiciele Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy jako bezpośredni przełożeni w zakresie działań
Ochotniczej Straży Pożarnej. Szefem OSP na kolejną kadencję pozostał pan Władysław
Kręzel.
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- 14 marca - miała miejsce debata o edukacji, zorganizowana we Wrocławiu przez Panią
Minister Oświaty. Dotyczyła ona przede wszystkim takich spraw jak finansowanie oświaty;
rozwój nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych - chodzi tu szczególnie o szkoły
zawodowe; jak również o wynagrodzeniach w oświacie. Postulat związków zawodowych
nauczycieli jest taki, aby wynagrodzenia wzrosły dwukrotnie. Rozpisany jest on na wszystkie
województwa, a decyzje pod koniec czerwca podejmie Minister Oświaty.
- 16 marca - konsultacje planu transportowego naszego powiatu. Wójt Gminy stwierdził, że
jest on bardzo oderwany od rzeczywistości, ponieważ skupia on się tylko na połączeniach
komunikacyjnych naszego powiatu ze stolicami gmin. Brakuje połączeń pomiędzy
miejscowościami położonymi w okolicach Wrocławia z samym miastem Wrocławiem.
- 20 marca - odbył się Jarmark Wielkanocny w miejscowości Kryniczno. Wójt podziękował
wszystkim sołectwom, które brały czynny udział w przygotowaniach i wystawiły bogate
stoiska z szeroką ofertą produktów. Podziękował również szkołom, od których zaczęła się
tradycja organizowania jarmarków.
- 23 marca - to Dolnośląski Kongres Samorządowy, który przede wszystkim był poświęcony
kondycji samorządu dolnośląskiego w 2016 r.
- 24 marca – odbyło się walne zgromadzenie spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji, która
ma się zająć rekultywacją naszych wysypisk. Nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa.
Złożone zostały odpowiednie wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Wojewódzkim Funduszu i dość pokaźny procent dofinansowania w postaci dotacji ma
trafić na ten projekt. Z końcem czerwca ma być informacja co do ostatecznych rozstrzygnięć
kwotowych.
Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy prosi się o zgodę na poszerzenie porządku obrad w punkcie 5 o uchwałę
w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy środków finansowych
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby dla
policjantów.
Następnie przedstawiła porządek obrad po ewentualnym uwzględnieniu wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
Uchwała w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy środków
finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny
czas służby dla policjantów.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wisznia Mała.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2016 roku.
8. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
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9. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
10. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wiszni Małej.
11. Uchwała w sprawie przekazania skargi Polkomtel Sp.z o.o. na uchwałę Nr
V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
12. Przyjęcie Aneksu do Protokołu z sesji z dnia 27 stycznia 2016 r.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady zapytała kto jest " za" przyjęciem porządku obrad. Oddano 15
( piętnaście) głosów "za". Tym samym porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos skarbnikowi gminy
Konradowi Buczkowi, który poinformował, iż proponowane jest zwiększenie dochodu o
kwotę 148 tyś. zł. tytułem zwrotu podatku VAT i dotyczy to odszkodowań pod budowę drogi
S5. Proponowane jest również zmniejszenie dochodów o kwotę 187.432,00. zł na podstawie
pisma Ministerstwa Finansów i dotyczy to subwencji oświatowej. Wydatki to przede
wszystkim spółka wodna, gdzie jest zwiększenie o kwotę 50 tyś zł. oraz składki na rzecz spółki
wodnej. Transport i łączność, czyli nasze drogi gminne - zwiększenie wydatków na zakup
usług remontowych na kwotę 93.000.00 zł. Jest zmiana wynikająca z autopoprawki dot.
Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, zwiększenie wydatków o kwotę 5 tyś zł.
z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie gminy Wisznia Mała. Oświata i
wychowanie to przede wszystkim zmniejszenie dochodu z tyt. subwencji oświatowej, jak
również zmniejszenie wydatków. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe to zmniejszono
wynagrodzenie osobowe o kwotę 112.500.00 zł., w gimnazjach zmniejszono o kwotę 74.
832.00 zł. Ostatnia zmiana dotyczy pomocy społecznej w ramach programu 500 +. Na
podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego następuje przeniesienie z wydatków bieżących
na wydatki inwestycyjne, czyli kwoty 7.150 .00 zł. na zakup kserokopiarki na potrzeby GOPS
w Wiszni Małej do wykorzystania m.in. do realizacji "Programu 500 +".
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 z
autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/128/16. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w przekazania Komendzie Powiatowej Policji
w Trzebnicy środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za
ponadnormatywny czas służby dla policjantów.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/129/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Przewodnicząca obrad oddała głos inspektorowi referatu remontowoinwestycyjnemu i ochrony środowiska Urzędu Gminy Marcinowi Buczakowi, który
powiedział, że potrzeba zmiany uchwały jest rezultatem wniosków zgłaszanych przez
mieszkańców gminy. Zmiana dotyczy zapisów o obowiązku usuwania chwastów i zarośli
z działek, które nie są zagospodarowane przez właścicieli. Problemem jest to, iż w
obowiązującym prawie nie istnieje zapis - narzędzie, dzięki któremu można egzekwować ten
obowiązek. Ten problem szczególnie dotyczy nieruchomości, które nie są zagospodarowane,
a występują w sąsiedztwie pól uprawnych i stwarzają zagrożenie pożarowe. Na takich
działkach zamieszkują i rozwijają się dzikie zwierzęta, przede wszystkim dziki. Z tego powodu
wpływa wiele skarg, a my jako Gmina nie mamy możliwości egzekwowania obowiązku
utrzymania porządku na nieruchomości. Po zmianie ustawy został stworzony zamknięty
katalog problemów, które powinna poruszać ta uchwała i zapisu dotyczącego bezpośrednio
usuwania chwastów brakuje w tej ustawie. W pierwotnym brzmieniu tej uchwały był
zaproponowany taki zapis, jednak został on na wstępnym etapie oceny przez Organ Nadzoru
odrzucony. W chwili obecnej próbujemy rozszerzyć uchwałę o ten właśnie zapis i zobaczymy
czy zostanie on zaakceptowany przez Wojewodę.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VII/XVII/130/16. Uchwała
jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad 7.
Głos zabrał również inspektor Marcin Buczak. Kolejna uchwała wynika bezpośrednio
z zapisu ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa ta obliguje rady gmin do corocznego
podejmowania uchwał i przyjmowania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
terenie gminy. Projekt tej uchwały zgodnie z zapisami ustawy musi zostać przesłany do
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zaopiniowania do Powiatowego Inspektora Weterynarii do stowarzyszeń, których
statutowym celem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi, a także do kół łowieckich
działających na terenie gminy. Projekty zostały rozesłane i otrzymaliśmy pozytywną opinię
od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz pozytywną opinię jednego z kół łowieckich.
Projekt ten określa przede wszystkim postępowanie w przypadku wystąpienia bezdomnych
zwierząt takich jak psy i koty. Udało się nawiązać współpracę ze schroniskiem w Raciborzu,
które zadeklarowało możliwość przyjęcia bezdomnych psów. Gmina stara się bezdomne
zwierzęta przekazywać do adopcji, a w przypadku bezdomnych kotów stosuje środki
zapobiegawcze w rozwoju tych zwierząt w formie sterylizacji. Ustawa również obliguje
gminy do opieki nad zwierzętami, które ucierpiały w różnego rodzaju wypadkach. W tych
sytuacjach podejmujemy współpracę z lekarzami weterynarii, którzy działają na tym terenie
i wspierają nasze działania.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wisznia Mała w 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/131/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Sekretarzowi Gminy
Mariuszowi Fedzinowi, który poinformował, iż zgodnie z ustawą o działalności leczniczej jak
również ze statutem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej, kadencja Rady Społecznej
trwa 4 lata. Poprzednia uchwała powołująca Radę Społeczną była podejmowana w 2012 r.
Z racji mijającej kadencji jest potrzeba powołania nowego składu. Pierwsza z uchwał dotyczy
wskazania przez Radę Gminy, trzech członków do składu tej komisji. Z mocy ustawy wchodzi
w jej skład, jako przewodniczący - wójt gminy oraz przedstawiciel wojewody.
Przedstawicielem wskazanym w piśmie przez wojewodę została pani Ewa Bęben mieszkanka Mienic. Pozostałe trzy osoby delegowane przez Radę Gminy to: Janina Drabiak i
Dorota Konieczna- Kujawa oraz sekretarz gminy Mariusz Fedzin.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w
Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
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poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/132/16. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin powiedział, że druga uchwała dotyczy powołania
pełnego składu Rady Społecznej. Kompetencją Rady Gminy jest zwołanie pierwszego
posiedzenia, proponowana data to 13 kwietnia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej
oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/133/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit oddała głos ponownie Sekretarzowi
Gminy Mariuszowi Fedzinowi, który poinformował, że na wniosek kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej uzupełnia się strukturę organizacyjną GOPSu poprzez dopisanie
po wyrazach „asystent rodziny” wyrazu „referent”.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu tej
uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/134/16. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 11
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
przekazania skargi POLKOMTEL Sp. z o.o. na uchwałę Nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębie Szewce, gmina Wisznia Mała do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
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W tej sprawie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Joannie Adamek,
która powiedziała, że kolejny raz wpłynęła skarga firmy Polkomtel Sp. z o.o. na Uchwałę Nr
V/XXXVII/208/10 z dn. 28.04. 2010 r. Skarga jest rozpatrywana na ich wniosek. Z uwagi na to,
że Rada Gminy w zakresie swojej właściwości nie uwzględnia wniesionej skargi w całości
przekazuje się skargę właściwemu sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy i
odpowiedzią na skargę.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do projektu
tej uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi POLKOMTEL Sp. z
o.o. na uchwałę Nr V/XXXVII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szewce, gmina
Wisznia Mała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVII/135/16. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 12
Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie Aneksu do Protokołu nr VII/XV/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 stycznia 2016 r. Aneks został przyjęty bez uwag,
jednogłośnie.
Ad. 13
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji z dnia 24 lutego 2016 r.
Nr VII/XVI/16. Radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit ogłosiła, że istnieje możliwość
przeszkolenia radnych w zakresie wypełniania oświadczeń majątkowych przez pracownika
Urzędu Skarbowego w Trzebnicy. Radni wyrazili zainteresowanie udziałem w w/w szkoleniu.
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godz. 11. 05 zakończyła sesję słowami " zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała" .
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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