Protokół Nr VII/XXIII/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 września 2016 r.
XXIII 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 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,
 Z- ca Wójta – Sławomira Misiura- Hermann,
 Sekretarz Gminy- Mariusz Fedzin,
 Skarbnik Gminy- Konrad Buczek,
 Radca prawny - Adriana Szlachetka,
 Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Grażyna Chwastek,
 Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - Karolina Kempiszak,
 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki NieruchomościamiJoanna Adamek
 Pracownia projektowa „PUNKT”- przedstawiciel Joanna Świetlińska- Robutka
 Inspektor- Marcin Buczak-referat remontowo-inwestycyjny i ochrony środowiska
 Referent-Katarzyna Kasprzak - referat remontowo-inwestycyjny i ochrony środowiska
 Radny Rady Powiatu Trzebnickiego - Tadeusz Iwaszuk
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Wójtowi Gminy
Wisznia Mała Jakubowi Bronowickiemu, który powitał wszystkich zebranych i poinformował
o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce od czasu ostatniej sesji Rady Gminy:
- 3 września br.- odbyła się trzecia edycja MTB Cross-Country w Mienicach - trasa po
wzgórzach trzebnickich pozwoliła na zmagania kilkudziesięciu uczestników wyścigu
rowerowego,
- 3 września br. - festyn w Ozorowicach –podziękowania dla Pani sołtys, radnych oraz
wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniach i organizacji tego festynu. Frekwencja
dopisała.
- 04 września br. -750–lecie Widawy - Rada Osiedla zaprosiła Wójta Gminy na to wydarzenie,
za co bardzo podziękował.
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- 06 września br. - Lokalna Grupa Działania zorganizowała konferencję, na której
prezentowali się Ci, którzy byli wspierani przez LGD w okresie poprzedniego rozdania
pieniędzy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Naszą gminę reprezentowało
sołectwo Wysoki Kościół na czele z radnym Łukaszem Ozimkiem.
- 10 września br. - odbyło się kolejne, coroczne spotkanie działkowców w Psarach. Przybyło
ponad 100 osób. W tym spotkaniu uczestniczył także sołtys Psar Jerzy Szczerbik.
- 11 września br. - odbyły się Dożynki w Strzeszowie oraz festyn w Piotrkowiczkach
zorganizowany przede wszystkim dla dzieci. Wójt również podziękował organizatorom za
przygotowanie imprez.
- 11 września br. - kolejny z cyklu koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i
Kameralnej – tym razem w Szewcach, z udziałem aktora Olgierda Łukaszewicza.
- 14 września br. - konferencja „Turystyka Rowerowa”, zorganizowana przez Urząd
Marszałkowski. Uczestnikiem jej był wiceminister sportu. Podczas konferencji można było się
dowiedzieć jak turystyka rowerowa rozwija się w Polsce, a także jakie są plany Ministerstwa
na propagowanie tego typu sportu. Na terenie gminy istnieje trasa rowerowa wzdłuż drogi
krajowej nr 5. Aktualnie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę ścieżki z Wiszni Małej do Szewc przez
Strzeszów.
- 16 września br.- odbyło się spotkanie wiejskie w Strzeszowie w sprawie funduszu
sołeckiego. Zaproszeni zostali Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz Z-ca Wójta
Sławomira Misiura- Hermann.
- 20 września br. - odbyła się konferencja dotycząca wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. Była
to okazja, aby dowiedzieć się jak kolej w przyszłości będzie się rozwijać. Urzędowi
Marszałkowskiemu przede wszystkim zależy na zwiększeniu częstotliwości kursów pociągów
na istniejących trasach, a także na zrewitalizowaniu tych tras, które w latach 90-tych
przestały funkcjonować. Nas najbardziej interesuje trasa Wrocław – Trzebnica. W chwili
obecnej planowane jest zwiększenie ilości kursów na tej trasie, a także na trasie WrocławRawicz. Stąd też nasz projekt rozwoju ścieżek rowerowych, aby móc w przyszłości bez
problemu dojeżdżać do stacji kolejowych. Obecnie kolej funkcjonuje w ten sposób, że
wszystkie pociągi dojeżdżają na stację dworzec Nadodrze bądź Główny. W przyszłości
planowany jest taki rozwój kolei, który pozwoli przejechać na drugą stronę Wrocławia np. z
Trzebnicy do Sobótki, bądź z Oleśnicy do Rawicza.
- 21 września br. - to kolegium dyrektorów szkół Gminy Wisznia Mała – omówiono kwestie
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017 oraz przygotowywanie do realizacji projektu
odnośnie dodatkowych zajęć w szkołach. Gmina pozyskała środki finansowe na najbliższe
dwa lata szkolne na realizację tego typu zajęć. Nasz wniosek o środki finansowe został
najlepiej oceniony ze wszystkich złożonych w tym rozdaniu.
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- 22 września br. - odbyło się spotkanie z projektantem aktualnej koncepcji budowy Węzła
Pawłowickiego. Węzeł ten położony jest na terenie byłego poligonu, do którego w chwili
obecnej nie mamy żadnego dostępu, w związku z czym duża część gminy jest wykluczona,
bądź narażona na istniejące połączenia z Wrocławiem. Chcielibyśmy, aby można było się
również komunikować z Autostradową Obwodnicą Wrocławia także z tego miejsca. Stąd
prace nad projektem aktualnej koncepcji, aby móc w ten system komunikacyjny włączyć trzy
sąsiadujące Gminy tj. Wisznię Małą, Wrocław i Długołękę.
- 23 września br. - obchody 10- lecia klubu szachowego z Wiszni Małej. Klub OKSiR
funkcjonuje z dużymi sukcesami. Mamy drużynę w ekstraklasie, żadna inna gmina w Polsce
nie ma klubu szachowego z tak dużymi sukcesami. Twórcami tego klubu są Łukasz Butkiewicz
i jego ojciec Krzysztof. W klubie organizowane są również zajęcia dla najmłodszych dzieci,
które prowadzi m.in. radny Ernest Pociejowski Zespole Szkół w Krynicznie.
- 26 września br. – odbył się Kongres Regionów we Wrocławiu poświęcony rozwojowi
aglomeracji miejskich, z udziałem Pani Profesor ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się
badaniem rozwoju aglomeracji na świecie. Z jej doświadczeń wynika, że w przyszłości takie
„twory aglomeracyjne” będą dominowały na świecie. Do 2053 r. 2/3 ludzkości będzie
mieszkać w miastach. Póki co, na dzień dzisiejszy miasto przeprowadza się na wieś, co widać
na przykładzie gminy Wisznia Mała.
- 27 września br. - w tym dniu wręczono firmie „Flott” Sp. z o.o. z Kryniczna nominację do
nagrody „Orła Agrobiznesu”. Jest to firma zajmująca się produkcją zdrowych batonów, a w
przyszłości produkcją zdrowej żywności, tylko z naturalnych produktów. Wójt pogratulował
firmie tego wyróżnienia i życzył dalszych sukcesów.
Wójt Gminy poinformował wszystkich zgromadzonych na sesji o złożonych wnioskach
do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie budowy chodników i przebudowy dróg
wojewódzkich - dotyczy to trasy Szewce - stacja kolejowa. Złożono dwa wnioski odnośnie
współfinansowania przez Urząd Marszałkowski ścieżki rowerowej i chodnika, a drugi wniosek
dotyczył naprawy tej nawierzchni drogi. Kolejną sprawą jest przebudowa dróg lokalnych na
trasie Kryniczno - Psary. Zwróciliśmy się do Powiatu o wsparcie, ale na tę chwilę nie
otrzymaliśmy żadnej informacji.
Ad.3
Prowadząca obrady Przewodnicząca 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 15 głosów
„za”. Tym samym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wobec powyższego porządek
obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
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3.
4.
5.
6.

Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli i żłobków niepublicznych.
Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała dla działek nr
454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów, o nazwie STRZESZÓW CENTRUM.
8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół- o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na 2016 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
11. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania ,
nabywania i wykupu.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Zamknięcie obrad.
Salę obrad opuścił radny Ernest Pociejowski. Od tego momentu w sesji brało udział 14
radnych.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady oddała głos Kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych w Krynicznie - Karolinie Kempiszak, która w szczegółowy sposób omówiła i
przedstawiła w formie prezentacji funkcjonowanie przedszkoli i żłobków niepublicznych na
terenie gminy Wisznia Mała w I półroczu 2016 r. Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała radnych czy są pytania?
Radny Jerzy Puchacz zapytał:
1. Dlaczego jest tak mało dzieci w przedszkolach i żłobkach? Czy jest to związane z
programem 500+?
2. Które pozycje są dominujące w kosztach przedszkola?
3. Jak wygląda dotacja na dzieci z naszej gminy, a jak z gmin sąsiednich?
4. Jak koszty rozkładają się na nauczycieli i na koszty utrzymania przedszkoli?
5. Ile rodzic dopłaca co miesiąc za przedszkole ?
Kierownik SAPO odpowiadając na pytania radnego, stwierdziła, że miejsca w przedszkolach
niepublicznych są i one nas, czyli gminę tak naprawdę nie „kosztują”. Jeśli chodzi o miejsca w
przedszkolach publicznych to w koszcie i w wysokości dotacji ma znaczenie koszt utrzymania
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przedszkola. Większość kosztów przedszkola publicznego stanowią wynagrodzenia dla
nauczycieli, którzy zatrudnieni są na Kartę Nauczyciela, czyli są objęci wszystkimi
przywilejami m.in. urlopem zdrowotnym - to jest koszt, ponieważ nauczyciel nie pracuje i
trzeba zatrudnić nowego nauczyciela, który zwiększa koszty. Kierownik Karolina Kempiszak
powiedziała, że koszty przedszkoli na wsi są dużo wyższe niż w mieście. Składa się na to
między innymi koszt opału, ponieważ w przedszkolach musi być ciepło i wyżywienie
gotowane w kuchniach, a nie jest to catering. Dlatego chcieliśmy otworzyć drugie
przedszkole, aby te koszty obniżyć. Do 5 godzin rodzic nie płaci za przedszkole, powyżej 5
godzin płaci 1 zł. za godzinę plus wyżywienie. Stawka żywieniowa dzienna to 7,50 zł./ dziecko
– są 4 posiłki.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki dopowiedział, że sam ustawodawca widzi, że w przedszkolu
publicznym jest drożej, bo ustala dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości ¾ tego
co ponosi gmina, ponieważ przedszkole w gminie organizowane jest na zasadach przepisów
Karty Nauczyciela. W przedszkolu publicznym nauczyciel ma etat 24 godz. a w niepublicznym
40 godz. co wynika z Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie również bardzo się różni w przedszkolu
publicznym i niepublicznym. Wielkość przedszkola także decyduje o koszcie jednostkowym,
dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie drugiego przedszkola, aby móc obniżyć koszty stałe.
Radny Maciej Łamasz zapytał: Czy w związku z wygaszeniem niektórych żłobków nie będzie
problemu z miejscami dla dzieci 2,5-4 letnich?
Kierownik SAPO odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma problemu, ponieważ są jeszcze
miejsca w żłobku w „Bajce”, a od przyszłego roku szkolnego sytuacja się zmieni, bo dzieci 6letnie idą już do szkoły jako 7 latki, więc miejsca się zwolnią i przedszkola będą dysponowały
miejscami, które będą mogły przeznaczyć na opiekę żłobkową.
Głos zabrała również Z-ca Wójta Sławomira Misiura- Hermann, która poinformowała że
został złożony wniosek o środki unijne w ramach działania „miękkiego” na opiekę dla dzieci
do 3 lat w ramach programu „Godzenie życia prywatnego i zawodowego”, aby powstały na
terenie gminy punkty opieki nad dziećmi do lat 3. W momencie kiedy będzie rozstrzygnięty
program, to punkt przedszkolny w Krzyżanowicach zadeklarował, że będzie miał bazę
przygotowaną dla maluszków, ale również mamy, które wychowują swoje dzieci – mogą
przyjąć inne dziecko do opieki np. sąsiadki z tej samej miejscowości i po spełnieniu kilku
wymogów mogą otrzymać dofinansowanie za opiekę nad przyjętym dzieckiem.
Ad.5
Z kolei Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos inspektorowi
Marcinowi Buczakowi, który przedstawił szczegółowo informację na temat gospodarki
odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy Wisznia Mała w formie prezentacji o
aktualnej sytuacji w tym zakresie na terenie gminy. Stanowi ona załącznik nr 3 protokołu.
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Ad.6
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit przekazała głos Kierownik Joannie Adamek,
która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej z siedzibą w Strzeszowie. W związku z upływem trzyletniego okresu
obowiązywania umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą a PGK Sp. z o.o. zachodzi
konieczność jej przedłużenia na kolejny okres. Nie ma uzasadnienia dla organizowania
przetargu na wydzierżawienie nieruchomości, skoro stanowi ona siedzibę konkretnego
podmiotu, którego właścicielem jest Gmina. Docelowo planowane jest przeniesienie prawa
własności tej nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
czyli dokonanie aportem wniesienia na majątek spółki na poczet zabezpieczenia w
przyszłości zaciąganych kredytów, ale jest to działanie późniejsze. Na chwilę obecną należy
uregulować na kolejny okres sposób dysponowania przez spółkę nieruchomością .
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
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/XXIII/167/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy
Ad.7
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit ponownie oddała głos Kierownik Joannie
Adamek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wisznia Mała dla działek nr 454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów, o nazwie STRZESZÓW
CENTRUM z prośbą o jej przyjęcie. Działki objęte tym projektem uchwały to są działki
położone w centrum Strzeszowa. W chwili obecnej działki wskazane w projekcie uchwały
stanowią własność Agencji Nieruchomości Rolnych a zgodnie z obowiązującymi przepisami
Agencja może dokonać nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań o charakterze publicznym o ile cel
ten jest zapisany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy lub też w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Docelowo
obejmujemy planowaną zmianą studium obie działki w całości, pomimo iż nie jesteśmy
zainteresowani nabyciem tej części działki, która jest zabudowana. Planowane jest jednak
zachowanie jednorodnego charakteru miejsca i nie dopuszczenie do takiej sytuacji, kiedy
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obok terenu rekreacyjno- sportowego mogłaby powstać uciążliwa działalność rolnicza np.
magazyny nawozów.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała
dla działek nr 454/7 i 454/8 w obrębie Strzeszów, o nazwie STRZESZÓW CENTRUM.
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/XXIII/168/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Na salę obrad wrócił radny Ernest Pociejowski. Na sali obecnych jest 15 radnych.
Ad. 8
Kolejny raz głos zabrała Kierownik Joanna Adamek, która poinformowała, iż projekt
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół został sporządzony w związku z uchwałą z 2010 r. W
toku prac nad projektem planu kilkukrotnie zmieniany był jego zakres. W chwili obecnej
przedstawiamy projekt po przeprowadzeniu całej wymaganej przepisami prawa procedury.
W naszej ocenie przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem poprawnie przeprowadzonej
procedury, również po konsultacjach prowadzonych z pracownikami Wojewody
Dolnośląskiego jako organu nadzoru. Pani Adamek oddała głos projektantowi - planu Pani
Joannie Świetlińskiej - Robutce, która była gotowa do udzielenia odpowiedzi na ewentualne
pytania dotyczące projektu planu. Kierownik Joanna Adamek przypomniała, że przed
głosowaniem nad projektem uchwały, należy jeszcze przegłosować uwagi, które zostały w
procedurze zgłoszone w pierwszym i drugim wyłożeniu do wglądu publicznego a które nie
zostały uwzględnione. Po przegłosowaniu wszystkich uwag, będzie można głosować przyjęcie
projektu uchwały.
Radny Maciej Łamasz zabrał głos odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie wsi Wysoki Kościół i powiedział cyt.: „Po szerokiej dyskusji na komisji, tak jak
wskazywałem jest kilka rozwiązań zapisów, które może nie są błędne, ale utrudniające
zagospodarowanie przyszłym użytkownikom terenu, dlatego uważam, że plan w tej części
należałoby jeszcze przeanalizować i dopracować .”
Projektant planu Joanna Świetlińska-Robutka odpowiedziała, że trzykrotnie spotykano się i
dyskutowano publicznie, spotykaliśmy się również z Panem Radnym Maciejem Łamaszem i
po trzecim wyłożeniu organ Rady Gminy uznał, że plan jest już gotowy, zgodny z polityką
przestrzenną Gminy Wisznia Mała i nie narusza ustaleń Studium. Plan opracowano zgodnie z
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procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt
planu uzyskał wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia, więc nie bardzo zrozumiałe jest dla
mnie pytanie radnego Łamasza. Do Planu przedłożono łącznie 5 uwag. Projektantka planu
poinformowała również, że Rada Gminy może tego planu w głosowaniu nie przyjąć.
W odpowiedzi radny Maciej Łamasz powiedział, że nie twierdzi, iż występują tam
jakiekolwiek błędy proceduralne. Podczas komisji zgłosił swoje zastrzeżenia Pani kierownik
Joannie Adamek. Organ Rady oraz Wójt Gminy znają te zastrzeżenia i to Państwa decyzja czy
te zastrzeżenia są zasadne i czy plan ten można przyjąć czy należy go jeszcze dopracować .
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odrębnie każdą
uwagę złożoną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół - o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ, które nie
zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Wisznia Mała w całości lub w części (według
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały) i zapytała kto jest za odrzuceniem uwag:
Wyłożenie I :
1) UWAGA NR 1- złożona przez panią Gabrielę Piasecką
W głosowaniu oddano: „za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 2 głosy
Wyłożenie II:
1) UWAGA NR 1 - złożona przez panią Jolantę Iwaszuk
W głosowaniu oddano: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
2) UWAGA NR 2 - złożona przez panią Jolantę Iwaszuk
W głosowaniu oddano: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
3) UWAGA NR 3 - złożona przez pana Janusza Ozimka
W głosowaniu oddano: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
4) UWAGA NR 4 - złożona przez pana Lecha Ozimka
W głosowaniu oddano: „za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 3 głosy
Wyłożenie III:
Brak uwag złożonych do projektu planu
8

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół - o nazwie MPZP OBRĘB
WYSOKI KOŚCIÓŁ.
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/XXIII/169/16. Uchwała
jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia Mała.
Ad. 9
Przewodnicząca oddała głos Skarbnikowi Gminy Konradowi Buczkowi, który powiedział, że
jeśli chodzi o WPF jesteśmy już na końcu III kwartału, z art. 233 ustawy o finansach
publicznych wynika pewna zależność, w szczególności jeśli chodzi o indywidualny wskaźnik
zadłużenia. Niniejsza uchwała dokonuje przede wszystkim aktualizacji podstawowych
wartości w zakresie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał i Zarządzeń w sprawie
zmian w budżecie Gminy Wisznia Mała na 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
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.
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/XXIII/170/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Ponownie głos zabrał Skarbnik Gminy, który szczegółowo omówił zmiany w budżecie
gminy na rok 2016. Jeśli chodzi o zmiany w zakresie dochodów to: zwiększono dochody ze
sprzedaży mienia o kwotę 75000 zł. ze zrealizowanej sprzedaży mienia komunalnego
stanowiącego własność Gminy. W dziale 758 następuje zwiększenie subwencji oświatowej o
15000 zł oraz funduszu sołeckiego w tzw. refundacji za rok ubiegły na kwotę prawie 118 500
zł. Transport i łączność to przede wszystkim drogi publiczne wojewódzkie, zwiększono
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wydatki na zakup usług pozostałych o 1000 zł., na drogi publiczne gminne zwiększono
wydatki o kwotę 52 000 zł. na zakup usług pozostałych. Dział 700 w szczególności, czyli
gospodarka gruntami i nieruchomościami to m.in. zwiększenie z tyt. zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Różanej” na kwotę 30 000 zł. oraz 75 000 z
tyt. podatku towarów i usług oraz 1800 zł na remont szatani LZS Kometa Kryniczno. W
ramach działu 705 zmniejszono wydatki z rozbudowy i zakupu dla szkoły podstawowej w
Psarach- w ramach zadania WPF-u. 27 000 zł.- zmniejszono z wydatków bieżących na zakup
materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Dział 750, czyli przede wszystkim
Urzędy Gmin, zwiększono wydatki o kwotę ok 55 000 zł, w tym 23 000 zł. na modernizację
serwerowni i systemu alarmowego w Urzędzie Gminy Wisznia Mała. Ponadto zwiększono
wydatki bieżące o kwotę 31 500 zł. Ochotnicza straż pożarna to przede wszystkim
zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000 zł. z zakupu zestawu do ratownictwa
technicznego. Ponadto dokonano zmian na podstawie pisma SAPO z dnia 15 września przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska to przede wszystkim zmiany w oświetleniu ulic, placów i dróg, gdzie zmniejszono
wydatki o kwotę 27 000 zł. wynikających z oszczędności poprzetargowych, z budowy
oświetlenia ulicy Długiej w Szewcach. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł.
funduszu sołeckiego Wysoki Kościół na oświetlenie. Pozostała działalność to przede
wszystkim dokonywanie zmian i przesunięć, jeśli chodzi o fundusz sołecki w miejscowościach
Kryniczno, Krzyżanowice, środki własne z Wiszni Małej, Malina, Szewce, Mienice i
Piotrkowiczki. Zmiany w ramach funduszu sołeckiego następują na skutek wniosków sołectw
na podstawie zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach. Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego - zwiększono dotację dla OKSiR-U o kwotę 50 000 zł. Pozostała
działalność to zmiany wynikające z przesunięć funduszu sołeckiego i podobnie, jeśli chodzi o
kulturę fizyczną.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
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/XXIII/171/16. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 11
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Skarbnikowi Gminy Konradowi
Buczek, który poinformował odnośnie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, że
obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii, w wysokości 3 300 000 zł. Emisja nastąpi w
10

bieżącym roku, natomiast wykup obligacji po upływie 7 lat od daty emisji. Wydatki związane
z wykupem obligacji i wypłatą tożsamego oprocentowania zostaną pokryte z dochodów
własnych gminy Wisznia Mała. Oprocentowanie będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M,
plus stosowna marża.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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/XXIII/172/16. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos radnej Janinie Drabiak, która zapytała jakie
działania podjęły władze gminy w związku z wnioskiem firmy EkoPark w sprawie budowy
przetwórni w Ligocie Pięknej?
Kierownik Joanna Adamek powiedziała, że w związku z licznymi telefonami od
zaniepokojonych mieszkańców Ligoty Pięknej odnośnie planów otwarcia przetwórni,
sprawdzono w Starostwie Powiatowym plany tej inwestycji. Zostało wszczęte postępowanie,
na które stronom przysługują środki odwoławcze - zgodnie z przepisami KPA. Wójt Gminy
będzie na bieżąco analizował stan faktyczno-prawny i podejmował odpowiednie działania w
wyżej wymienionym postępowaniu na prawach strony. Z dokumentacji wynika, że nie będzie
to działalność uciążliwa. Na terenie działki należącej do firmy EkoPark obowiązuje plan
miejscowy, który dopuszcza zabudowę gospodarczą - nieuciążliwą. Teren ten ma obsługę z
drogi krajowej nr 5. Na chwilę obecną nie ma przesłanek świadczących o tym, że tam będą
prowadzone działania niepożądane.
Radna Janina Drabiak powiedziała, że mieszkańcy boją się nadmiernego hałasu.
Kierownik Joanna Adamek potwierdziła, iż działka pod tę inwestycję leży na granicy z drogą
krajową nr 5 i hałas na pewno nie będzie większy niż jest obecnie. Te tereny od dawna są
przeznaczone pod lokalizację aktywności gospodarczej. Lokalizacja nowych przedsiębiorstw
na terenach wskazanych do tego w planach miejscowych jest uzasadniona z punktu widzenia
rozwoju Gminy oraz zwiększenia jej dochodów i nie powinna być z góry blokowana.
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Radny Maciej Łamasz zapytał, czy przetwórnia będzie miała złe oddziaływanie na
środowisko?
Joanna Adamek odpowiedziała, że z informacji jakie uzyskała w Wydziale Architektury
Starostwa powiatowego w Trzebnicy wynika, że ze złożonej w sprawie dokumentacji nie
wynika jej negatywny wpływ na środowisko.
Następnie głos zabrała Zastępca Wójta Sławomira Hermann, która powiedziała, że słowo
”uciążliwa” nie ma w tym przypadku znaczenia potocznego. To czy dana działalność ma
charakter uciążliwy czy nie, określa ustawa. Inwestor planujący działalność na tym terenie
złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i tam będzie prowadzone
postępowanie i ocena stopnia uciążliwości planowanej działalności. Zwracam uwagę, że
mieszkańcy kupując tam działki i budując się wiedzieli, że pierwszy pas przy drodze nr 5 jest
przeznaczony pod działalność gospodarczą i Gmina liczy na to, że ta działalność będzie tam
powstawała.
Głos zabrał sołtys Rogoża Stanisław Szczypkowski, który stwierdził, że wieś ma swoje
prawa. Mają prawo tam być muchy, krowy, a także fermy i przetwórstwo. A osoby z miast,
które przenoszą się na wieś mają z tym wszystkim problem; ze zwierzętami, które od zawsze
były na wsi; z hałasem; a także z uciążliwymi owadami. Kupując działki wiedzieli, że na wsi
występuje produkcja rolna i nie zawsze jest cicho i spokojnie. W obecnych czasach rolnik nie
ma prawa bytu na własnej posesji, bo przeszkadza i ciągnik, i głośniej szczekające psy, i
piejące koguty. Powoli to robi się absurdalne.
Następnie radny Łukasz Ozimek zaproponował, po prezentacji Referatu Ochrony Środowiska
na temat segregacji śmieci, aby propagować picie wody z kranu w celu zmniejszenia ilości
odpadów plastikowych na terenie gminy.
Sołtys Ligoty Pięknej powiedziała, że w Ligocie narzekają na działalność ferm oraz związane z
tym zjawisko uciążliwych much. Sołtys Daniela Ciecierska wyjaśniła wszystkim zebranym, że
nie tylko fermy są winne tak dużej ilości much, ale również nieporządek przy posesjach, nie
koszone działki, a także wysypywanie śmieci do lasu. Powiedziała, że jest zdania, że to
zanieczyszczenie spowodowane jest tylko i wyłącznie przez osoby nowo zasiedlone, a nie
przez mieszkańców zamieszkujących Ligotę od wielu lat, którzy dbają o ład i porządek swojej
miejscowości.
Z kolei głos zabrał Wójt Gminy i ogłosił komunikat Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy,
która zaprasza sołtysów na spotkanie w związku z nową aplikacją dot. bezpieczeństwa i map
zagrożeń, w dniu 15 października w Urzędzie Gminy.
Ad.13
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu z sesji z dnia 31
sierpnia 2016 roku? Radni nie zgłosili uwag i Protokół Nr VII/XXII/16 został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godz. 11.30 zakończyła sesję słowami "zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała".
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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