Protokół Nr VII/XIX/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 maja 2016 r.

XIX sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godz. 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, gości oraz szczególnie nowego
radnego powiatowego Pana Tadeusza Iwaszuka.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych- 15 ( piętnastu), obecnych- 13 ( trzynastu).
Nieobecni byli radni: Maciej Łamasz i Piotr Stawiński.
Załącznik nr 1 do Protokołu- lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- zastępca wójta- Sławomira Hermann
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- skarbnik gminy- Konrad Buczek
- radca prawny- Adriana Szlachetka
- inspektor referatu remontowo- inwestycyjnego i ochrony środowiska - Marcin Buczak
- pełnomocink wójta ds. uzależnień- Joanna Boćko-Sornat
- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Grażyna Chwastek

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi gminy
Jakubowi Bronowickiemu, który krótko przedstawił nowego radnego powiatowego Pana
Tadeusza Iwaszuka.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował wszystkich obecnych o
istotnych wydarzeniach jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji:
 Wraca problem z przyłączeniem sieci do osiedla TOY-a. Firma TOYa powołała
likwidatora, a ten wyraził chęć przekazania wybudowanej przez firmę infrastruktury
również kanalizacyjnej. Doszło do spotkania z MPWiK, ponieważ ta sieć jest bezpośrednio
związana z Wrocławiem, i zapytano czy MPWiK jest zainteresowana tą współpracą, gdyż
duża część tej sieci leży na terenie Wrocławia, wobec tego Gmina Wisznia Mała tego
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przejąć nie może. MPWiK deklaruje wstępnie zainteresowanie rozwiązaniem tego
problemu.
W maju udało nam się również zamknąć porozumienie odnośnie powiększenia stanu
mienia komunalnego. Chodzi o miejscowość Pierwoszów - zakup działki pod budowę
świetlicy; i miejscowość Ozorowice, gdzie był powiększany teren boiska sportowego, w
tym wypadku jest to rozwiązanie bezkosztowe tzn. w formie darowizny.
Maj jest bardzo intensywnym miesiącem jeśli chodzi o sprawy oświatowe. Między
innymi są do przeanalizowania arkusze organizacyjne dotyczące przyszłego roku
szkolnego. W tej sytuacji odbyły się spotkania z dyrektorami szkół na temat zadań
realizowanych w szkołach. Złożony został wniosek do Programu Europejskiego Funduszu
Społecznego, który ma nas wspierać w realizacji zajęć dodatkowych w szkołach.
Nasze przedszkole przechodzi tzw. ewaluację. Jest to sposób oceny pracy każdej szkoły,
przedszkola czy gimnazjum. Polega to przede wszystkim na pracach ankietowych
Kuratorium Oświaty z rodzicami, z otoczeniem przedszkola, a także z samymi
przedszkolakami.
20 maja odbyły się mistrzostwa szkół w pływaniu, czyli "Mistrzostwa Doliny Baryczy".
Zawody wygrała szkoła podstawowa z Wiszni Małej.
11 maja odbyło się spotkanie w Starostwie, odnośnie organizacji Światowych Dni
Młodzieży. Organizatorzy wydarzeń przewidują, że 25 lipca w Trzebnicy na Mszy Św.
może pojawić się kilka tysięcy pielgrzymów, którzy następnego dnia z samego rana
wyjadą do Krakowa. Pielgrzymi będą musieli przemieścić się z Wrocławia do Trzebnicy
trasą przez teren Gminy Wisznia Mała. Będzie to na pewno kilkaset autokarów i chodzi o
to, aby ta operacja przeszła jak najbardziej sprawnie i żeby ten problem został
rozwiązany przez organizatorów.
Wójt na zaproszenie Zarządu Województwa uczestniczył w Dniach Pionierów, czyli tych
wszystkich, którzy na ziemie odzyskane przybyli po II wojnie światowej. Była to
uroczystość organizowana w Legnicy. We Mszy Św. uczestniczyło setki delegacji z różnych
miast z całego województwa dolnośląskiego. Było widoczne, że jest potrzeba tego, aby
przypomnieć sobie o swoich korzeniach; w jaki sposób osadnicy tutaj docierali i jakie były
początki naszego osadnictwa na terenach Dolnego Śląska.
21 maja Zespół Szkół w Krynicznie organizował festyn rodzinny; pogoda dopisała, Festyn
poprzedzony był prezentacją młodszej części tej szkoły.
Wójt podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach Święta Konstytucji 3
Maja przede wszystkim reprezentantom wszystkich szkół, a szczególne podziękowania
złożył Pani Sołtys i Sołectwu Piotrkowiczki.
odbyło się spotkanie organizacyjne kapituły Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej. Festiwal planowany jest w dniach od końca sierpnia do
października w wielu naszych gminach, nie tylko powiatu trzebnickiego, ale także
sąsiednich powiatów.
14 maja po raz 9 została zorganizowana Folkloriada. Organizatorem był zespół
"Szymanowianie”, który dwa lata temu obchodził swoje 35-lecie istnienia. Na ich
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zaproszenie gościliśmy 7 zespołów z terenu całego województwa. Również Marszałek
wspierał to wydarzenie.
28 maja będzie organizowany przez OKSiR - piknik, udostępnienie terenu przed OKSir- em
30 maja Wójt będzie uczestniczył w Gali Super Samorząd 2016. Jest to już kolejne
wyróżnienie dla naszej gminy. Chodzi tu o współpracę władz samorządu gminy z
sołectwami, wspólne realizowanie projektów.
4 czerwiec to „Noc bibliotek",
również w tym dniu odbędzie się IV turniej karate. W tej dyscyplinie sportu mamy już
wicemistrzynię świata. 4 czerwca organizowany jest także "Dzień Dziecka" przez aeroklub
w Szymanowie, oraz festyn rodzinny w Psarach w parku.
11 czerwca organizowany jest "Festiwal szkół" połączony z "Piknikiem pod Wiszniakiem".
W tym dniu można zobaczyć prezentacje wszystkich szkół z terenu gminy.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy prosi się o zgodę na poszerzenie porządku obrad w punkcie 11 o uchwałę w
sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy środków finansowych z
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby dla
policjantów.
Przewodnicząca rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przedstawiła proponowany prządek
obrad, który po ewentualnym uwzględnieniu wniosku przedstawiałby się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Omówienie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.
5. Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z
dn. 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na 2016 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 .
8. Uchwała w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VI/XLII/375/14 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola i
dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innymi formami
wychowania przedszkolnego , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia
Mała w zakresie załatwienia indywidualnych spraw związanych z ustaleniem
należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
9. Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Szewce.
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11. Uchwała w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy środków
finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny
czas służby dla policjantów.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady zapytała kto jest "za" przyjęciem porządku obrad. Oddano 13
(trzynaście) głosów "za". Tym samym porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Pełnomocnikowi
Wójta ds. Uzależnień - Pani Joannie Boćko-Sornat, która przedstawiła realizację Gminnego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2015 r.. Była ona skupiona najmocniej wokół obszarów profilaktyki
pierwszorzędowej. Jest to profilaktyka związana z edukacją dotyczącą uzależnień i
wszystkiego co się z tym łączy, zanim wystąpi ono samo, zanim wystąpi inicjacja alkoholowa.
Jest to skupione przede wszystkim na dzieciach i młodzieży. Do ważnych działań tutaj
realizowanych można zaliczyć m.in. profilaktykę szkolną i środowiskową, dot. to szkół z
terenu gminy oraz szkoły specjalnej w Trzebnicy. Wyszkoleni pedagodzy, wychowawcy
realizują program profilaktyki
poprzez program „unplugged”, „cukierki” a także
zagospodarowanie czasu wolnego, które odbywało się poprzez pracę w świetlicach,
polegającą nie tylko na zabawie, ale przede wszystkim na pomocy w nauce. Dzieci korzystają
z zajęć socjo-terapeutycznych i ze wsparcia logopedycznego. Po kilku latach widać, że dzieci,
które systematycznie chodzą na takie zajęcia i korzystają z tego wsparcia, mają o wiele lepsze
wyniki w nauce, czyli lepszy start na początek, co się wiąże właśnie z profilaktyką
pierwszorzędową, tą początkową. Dzieci, które mają lepszy start w życiu, chęć do nauki,
rzadziej sięgają po alkohol i po różne środki uzależniające. Do zagospodarowania czasu
wolnego należą również półkolonie w okresie wakacyjnym. W roku 2015 korzystało z tej
formy zajęć prawie 300 dzieci (zajęcia trwające 4,5 godz. w każdej miejscowości ). Z tego
programu również finansowane są zajęcia pozalekcyjne sportowe, które przeprowadzane
były przez Pana Marka Mrozińskiego, na terenie obiektów sportowych w Wiszni Małej. Około
20-25 dzieci systematycznie dwa razy w tygodniu uczestniczy w tych zajęciach. Profilaktyka
drugorzędowa, czyli po inicjacji alkoholowej bądź jakiejś innej uzależniającej, kiedy już
nastąpiła, wtedy "ograniczamy" szkody nadal edukując, ale to jest już edukacja bardziej
skupiona na młodzieży starszej i na dorosłych. Tutaj głównie działa punkt konsultacyjnointerwencyjny w Wiszni Małej, gdzie prowadzona jest terapia osób współuzależnionych, od
doznania przemocy domowej, grupa wsparcia dla osób, indywidualne konsultacje i terapie.
Typowa terapia dla osób uzależnionych, czyli profilaktyka trzeciorzędowa nie jest
prowadzona, ponieważ jest to wyłączność ośrodków terapeutycznych, które znajdują się w
Trzebnicy i we Wrocławiu. Osoby zdiagnozowane są wysyłane właśnie do takich ośrodków,
ale nie odmawiamy im pomocy, zapraszając na indywidualne zajęcia. Problem z alkoholem
niejednokrotnie wiąże się również z przemocą w rodzinie, dlatego takie osoby również
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otrzymują pomoc w grupach wsparcia osób współuzależnionych. Edukacja publiczna i
profilaktyka dla dorosłych na terenie gminy: w roku 2015 odbyło się szkolenie we wszystkich
punktach sprzedaży alkoholu dla sprzedawców. Edukacja publiczna odbywa się również
poprzez plakaty, ulotki, ogólnopolskie kampanie.
Ad.5
Następnie głos zabrał inspektor Marcin Buczak, który przedstawił informacje na
temat ostatnich akcji i realizowanych zadań w zakresie gospodarki odpadami, które były
realizowane na terenie gminy. Poinformował, że od 01 czerwca zostanie wprowadzony
system identyfikacji pojemników, informacje, które zostaną dzięki temu uzyskane, pozwolą
na lepszą obsługę systemu, kontrolowanie czy z danej posesji odpady są odbierane, w jakich
ilościach, kiedy śmieciarka wjechała na posesję. System już funkcjonuje i już jest podgląd na
bieżąco przez system komputerowy. W momencie, kiedy śmieciarka ładuje kosz ze śmieciami
to chip jest zczytywany i jednocześnie odpady są ważone i dzięki temu jest kontrola kiedy,
gdzie i ile śmieci jest wywożonych z danej posesji. W momencie kiedy użytkownicy posesji
nie wystawią śmieci do zabrania, to kierowca śmieciarki jest zobowiązany do napisania
notatki dlaczego tych odpadów nie zabrał. Pozawala to na bieżącą kontrolę w przypadkach
reklamacji klientów. Dzięki temu systemowi widoczna jest również cała trasa śmieciarki.
Kolejną kwestią jest akcja ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Udało się
odebrać prawie 45 ton odpadów. Dzięki takim akcjom łatwiej jest odbierać takie odpady ze
specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemników, niż likwidować dzikie składowiska.
Pomimo, że takie akcje są organizowane na terenie gminy to nadal takie dzikie składowiska
są tworzone. Ale mimo to, takie akcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców gminy. Mieszkańcy tylko muszą zrozumieć co to są dokładnie odpady
wielkogabarytowe, by w przyszłości unikać błędów i wyrzucać śmieci do pojemników
niezgodnych z ich przeznaczeniem. Do takich odpadów należą m.in. meble, stoły, kanapy.
Kolejną akcją, która została przeprowadzona po raz pierwszy na terenie gminy była zbiórka
odpadów zielonych do kontenerów. Akcja ta odbyła się w siedmiu miejscowościach gminy.
Program dotyczący zniżek za opłaty za śmieci już funkcjonuje i rodziny wielodzietne
posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz osoby korzystające z pomocy GOPS z tej ulgi
korzystają. Marcin Buczak poinformował również, że gmina Wisznia Mała jako jedna z gmin,
która najlepiej realizuje zadania związane z gospodarką odpadami została w kwietniu
zaproszona na konferencję do Wrocławia pn. "Eko -Wyzwania". Gmina Wisznia Mała została
dobrze zaprezentowana i pochwaliliśmy się w jaki sposób realizujemy gospodarkę
odpadami. Zostaliśmy na tej konferencji przedstawieni jako przykład dobrej realizacji zadań
dot. odpadów oraz jako przykład gminy, która osiąga wysoki poziomu odzysku. Cały czas
również realizowane są zadania dotyczące edukacji dzieci i młodzieży na terenie gminy
Wisznia Mała. Przeprowadzane są lekcje w szkołach i przedszkolach o tematyce segregacji
śmieci, a także o ochronie środowiska i naszej przyrody. W zakresie gospodarki odpadami
pozyskaliśmy dotację z WFOŚ w kwocie 15.000 tyś. zł. na realizację zadań związanych z
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usuwaniem odpadów zawierających azbest na terenie gminy. Została również przyznana
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań związanych z melioracją rowów.
Ad. 6
Przewodnicząca obrad Małgorzata Ottenbreit oddała głos Skarbnikowi Konradowi
Buczkowi, który poinformował o wprowadzeniu autopoprawek. Jedna z nich dotyczy
dofinansowania bazy sportu, na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych,
obejmujących budowę obiektów małej architektury. Jest to zadanie 3 letnie 2016-2018 na
łączną kwotę nieco ponad 1 milion złotych, dot. to budowy boiska wielofunkcyjnego w
Wiszni Małej i placu zabaw. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wisznia Mała
wyglądają w następujący sposób: z przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie terenu
centrum wsi" ulica Spacerowa w Krynicznie- zmniejszenie wydatków o kwotę 90 tyś .zł.; z
zagospodarowania terenu pod usługi sportu i rekreacji w Rogożu zmniejszamy wydatki o
kwotę 8 tyś. zł.; przebudowa ulicy Wolności w Psarach-zmniejszenie kwoty o 15 tyś. zł.; w
zakresie drogi transportu rolnego w Piotrkowiczkach następuje zwiększenie o kwotę 30 tyś.zł
przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w
Strzeszowie- zwiększenie kwoty o 300 tyś. zł.; budowa budynku gospodarczo-spotkaniowego
w Psarach - zwiększenie kwoty o 50 tyś .zł.; modernizacja budynku komunalnego w Wiszni
Małej -następuje zwiększenie kwoty o 50 tyś. zł.; budowa oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Wisznia Mała- zwiększenie kwoty o 130 tyś .zł.; rozbudowa i wyposażenie szkoły
podstawowej w Psarach - zwiększenie kwoty o 100 tyś zł.; uzupełnienie nowego zasobu
gminnego komunalnego- zakup działki w Pierwoszowie pod budowę świetlicy , zwiększenie o
kwotę 72 tyś zł. w dwóch ratach ; oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych
w Wiszni Małej o czym wcześniej powiedziano- zwiększenie o kwotę 1. milion, 18 tyś. zł.
Głos zabrał również Wójt Jakub Bronowicki, informując, iż został przygotowany i
złożony gotowy projekt placu sportowego w Wiszni Małej do Marszałka. Jesteśmy na liście
rezerwowej, która zostanie uruchomiona w momencie, kiedy podstawowa lista zostanie
zaspokojona. Jeśli podtrzymujemy chęć realizacji tego zadania to musimy wprowadzić je do
budżetu i realizować je. Ten wniosek za pośrednictwem Marszałka trafia do Ministra Sportu i
dopiero tam ostatecznie ta dotacja jest udzielana. Z tego źródła również w przyszłości
chcemy otrzymać dotację na budowę sali gimnastycznej w Psarach.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2016 rok z autopoprawką.
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/XIX/145/16. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad 7.
Głos zabrał Skarbnik Konrad Buczek, który szczegółowo poinformował o zmianach w
budżecie. Zmiany te opisano w uzasadnieniu do uchwały.
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększamy dochody na wychowanie
przedszkolne, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększamy kwotę o
153,440 tyś. zł. w przedszkolach zwiększono kwotę o 193,170 tyś. zł. oraz w innych formach
wychowania przedszkolnego zwiększono dochód o 34,250 tyś.zł.
- Pomoc Społeczna- następuje przesunięcie środków z pozostałej działalności w ramach
programu 500 plus na specjalnie utworzony rozdział w kwocie 3,763,000 zł., czyli
świadczenia wychowawcze, oraz kwota 1,500 zł. na opłacanie składek zdrowotnych osób
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zwiększono również dochody o
kwotę 609 zł. z tyt. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- w zakresie wydatków dot. spółek wodnych, zwiększa się dochód o 67,900 zł.
- 200,000 tyś. zł. na realizację zadań konserwacyjnych i melioracyjnych na rowach na terenie
Gminy Wisznia Mała
- w drogach publicznych powiatowych zmniejszono wydatki na kwotę 45 tyś zł. na
zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej w Krynicznie,
- drogi publiczne gminne, gdzie zmniejszono wydatki o kwotę 60,000 tyś .zł.
- zwiększenie wydatków na kwotę 859,200 tyś zł., w tym 199 tyś zł. na zakup usług
remontowych oraz zakup usług pozostałych, natomiast wydatki inwestycyjne wzrastają o
kwotę 660,200 zł. - 30 tyś zł. na drogę transportu rolnego w Piotrkowiczkach, 300 tyś zł . na
infrastrukturę oraz poszerzenie drogi przy ul. Mienickiej w Strzeszowie, 315,200 zł. zostaje
zwiększona kwota na zadanie pod nazwą przebudowa dróg na terenie Gminy Wisznia Mała
oraz 15 tyś . zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Malinie.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, to przede wszystkim przesunięcia wydatków w
ramach funduszu sołeckiego.
Radna Janina Drabiak zadała pytanie na jakie cele i działania konkretnie przeznaczone
zostanie 18 tyś zł.w dziale 950 ?
Skarbnik odpowiedział, że te pieniądze zostaną przeznaczone na działania promocyjne
dofinansowanie imprez, kupno gadżetów i na reklamę, uczestnictwo w konkursach. Nie są to
pieniądze przypisane do konkretnego celu.
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Radna Janina Drabiak zadała kolejne pytanie dot. działu 900 i wydatku 130 tyś. zł. na
oświetlenie ulic, o jakie konkretnie chodzi miejscowości ?
Skarbnik odpowiedział, że gmina stara się sukcesywnie budować to oświetlenie i te wydatki
dotyczą miejscowości Piotrkowiczki, Mienice i na pewno Szewce, przy drogach powiatowych
i wojewódzkich, chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa dla mieszkańców.
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
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/XIX/146/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady oddała głos Sekretarzowi Gminy Mariuszowi Fedzin, który
poinformował, że niniejsza uchwała dotyczy kwestii utworzenia od 1 września zespołu
szkolno-przedszkolnego w Wiszni Małej. Do tej pory był dyrektor szkoły podstawowej, od
września będzie dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego i aby mógł podpisywać decyzje
i wydawać je, jest potrzeba upoważnienia dyrektora i ta uchwała wchodzi w życie z dniem 1
września.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VI/XLII/375/14
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia dyrektora
przedszkola i dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innymi formami
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała w
zakresie załatwienia indywidualnych spraw związanych z ustalaniem należności za
korzystanie z wychowania przedszkolnego.
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/XIX/147/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała kolejny raz głos
Skarbnikowi Gminy, który poinformował, iż dajemy mieszkańcom, różnym stowarzyszeniom
możliwość w ramach tzw. inicjatywy lokalnej składania wniosków. Te wnioski w roku
bieżącym będzie można składać do 30 września z terminem realizacji w roku następnym
w zakresie wysokości środków finansowych przeznaczonych na tę inicjatywę, która będzie
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określona w uchwale budżetowej na rok 2017. Ta kwota może wynieść do 30 tyś. zł. brutto
na jedno zadanie. Kryteria oceny są określone w załączniku nr 2 uchwały o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodajemy punkt, że Wójt powołuje komisję
opiniującą. Szczegóły i regulamin oraz tryb pracy komisji zostanie uregulowany w
zarządzeniu Wójta.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
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/XIX/148/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.”

Ad. 10
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit oddała głos ponownie Sekretarzowi
Gminy Mariuszowi Fedzin, który oznajmił, iż Stowarzyszenie "EKO SZEWCE" złożyło 13
kwietnia skargę na działalność Sołtysa wsi Szewce, zarzucając mu niezrealizowanie uchwał
zebrania wiejskiego dotyczących kopalni Szewce II. Pierwsza uchwała dotyczyła dezaprobaty,
dla powstania kopalni, natomiast druga uchwała - wniosku o wszczęcie postępowania w
zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarówno jedna
jak i druga uchwała przez Pana sołtysa została przekazana do Pana Wójta, a następnie do
Rady Gminy, ponieważ konsekwencją tych uchwał było uchwalenie przez Radę Gminy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru - ta
uchwała została w pełni zrealizowana, a kolejna uchwała była jakby jedną z wielu przesłanek,
które były brane pod rozwagę przy wydawaniu przez Wójta Gminy decyzji odmawiającej dla
tego przedsięwzięcia, więc w tym zakresie również uchwały zostały wykonane. Skarga
również dotyczy roznoszenia ankiet przez Pana Sołtysa, które tak naprawdę nie były jego
prywatną inicjatywą, został tylko poproszony o ich rozdanie mieszkańcom. Zarzuty dotyczą
życia prywatnego sołtysa, który ma prawo do własnej opinii, dlatego proponuję odrzucić
zarzuty wobec sołtysa.
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Przewodniczącemu Rady Rewizyjnej Panu
Władysławowi Synowcowi, który odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie działań
sołtysa. Komisja wniosła o oddalenie skargi.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Sołtysa sołectwa Szewce.
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),
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„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XIX/149/16. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Głos zabrał Wójt Jakub Bronowicki, który powiedział, że przesłanką wydania tej decyzji nie
może być wola społeczeństwa i Wójt tej przesłanki przy wydawaniu decyzji brać pod uwagę
nie może. Możemy pozyskać środki finansowe i wykorzystać je na cele rozwojowe.
Ad. 11
W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że
nadal istnieje potrzeba patroli w miesiącu czerwcu i lipcu, a nawet w sierpniu, czyli w okresie
wakacyjnym. Efekty pracy policji są widoczne w postaci mandatów karnych oraz wieczornych
patroli. Na pewno mamy większe poczucie bezpieczeństwa.
Pani Sołtys Daniela Ciecierska zapytała czy nie można by było wznowić działań posterunku
policji w Wiszni Małej?
Wójt odpowiedział, że takie sygnały są cały czas wysyłane do Komendanta Policji, jak również
przeprowadzane są w tym temacie rozmowy. Cały czas zabiegamy, aby policjanci byli jak
najbliżej nas.
Radny Jerzy Puchacz stwierdził, iż gmina nie powinna utrzymywać ani policji, ani służby
zdrowia, bo to nie jest nasze zadanie. Gmina powinna wydawać pieniądze na zadania
własne, na naprawę naszych dróg.
Radny Łukasz Ozimek skomentował sprawozdanie policji z zadań z dodatkowych patroli.
Powiedział, że osobiście czuje się pewniej, bezpieczniej, ale stwierdził także, że można by
również sfinansować patrole obywatelskie lub firmy ochroniarskie.
Wójt odpowiedział, że jako gmina mamy ograniczenia formalno-prawne. Tylko drogą legalną
możemy takie rzeczy realizować. Firmy ochroniarskie chronią tylko posesje prywatne, a nie
pilnują ogólnego porządku prawnego. Wspieramy policję, aby pokazać, że pewne problemy
można rozwiązywać skutecznie.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej
Policji w Trzebnicy środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za
ponadnormatywny czas służby dla policjantów.
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/XIX/150/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.

Ad. 12
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Następnym punktem było przyjęcie protokołu Nr VII/XVIII/16 z dnia 27 kwietnia 2016
roku z poprzedniej sesji. Nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty.
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Radnemu Ernestowi
Pociejowskiemu, który zapytał o zmiany w budżecie, upewniając się, że nie rezygnujemy z
pewnych zadań i tylko je przesuwamy i że będą one realizowane, ale w późniejszym czasie?
Wójt odpowiedział, że łączymy przetargi, aby realizować zadania, chodzi, aby w paragrafach
przesuwać dochody, ale na ten sam cel, który się nie zmienia, zmienia się tylko narzędzie.
Głos zabrał Radny Powiatowy Pan Tadeusz Iwaszuk, który poinformował na temat remontów
dróg powiatowych, oraz zapytał sołtysów czy wykoszono drogi?
Głos zabrał ponownie Wójt, i ogłosił, iż Konwent Wójtów i Burmistrzów naszego powiatu i
otrzymał od Marszałka Województwa 1 mln. złotych na remonty dróg wojewódzkich, takich
dróg na terenie naszego powiatu jest sporo, m.in. na terenie naszej gminy. Wspólnie
wystosowaliśmy do Zarządu Powiatu i do Rady Powiatu pismo z prośbą, żeby te środki
finansowe w kwocie 1 mln. złotych podzielić między wszystkie gminy. Wójt zgłosił drogę 404,
to droga wojewódzka, jest to ulica Długa w Szewcach, która łączy drogę wojewódzką z
miejscowością Paniowice i z naszym przystankiem kolejowym w Szewcach.
Mieszkanka Ligoty Pięknej poprosiła w imieniu mieszkańców ulicy Sosnowej o poprawę jej
nawierzchni, ponieważ bardzo się kurzy i to przeszkadza bardzo mieszkańcom w życiu.
Mieszkańcy tej ulicy są gotowi partycypować w kosztach remontu drogi.
Z kolei Sołtys Daniela Ciecierska oznajmiła, że takich dróg w Ligocie Pięknej jest wiele, na
których się kurzy i łamie zawieszenia w autach.
Wójt odpowiedział, że dajemy szansę wszystkim osobom, które chcą pewne zadania
współfinansować z gminą i my również chcemy z Państwem współpracować za zgodą Rady
Gminy, aby wspólnie realizować zadania.
Ad. 14
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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