Protokół Nr VII/XX/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 czerwca 2016 r.
XX 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 – 14 (czternastu).
Nieobecny był radny Piotr Stawiński.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- Wójt Gminy- Jakub Bronowicki,
- Zastępca Wójta- Sławomira Misiura-Hermann,
- Sekretarz Gminy- Mariusz Fedzin,
- Skarbnik Gminy- Konrad Buczek,
- Radca Prawny- Adriana Szlachetka,
- przedstawiciel referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami –
urbanista - Joanna Mierzejewska
- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Grażyna Chwastek,
- Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej - Paweł Kamiński,
- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy - komisarz Artur
Gajowy,
- P.O. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy - mł. insp. Adam Jędryszczak,
- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej - lek. med. Renata WidłakStępień,
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy - st. bryg.
mgr inż. Marek Nogala,
- Prezes OSP Wisznia Mała- Władysław Kręzel,
- Radny Rady Powiatu Trzebnickiego - Tadeusz Iwaszuk
Ad.2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi gminy
Jakubowi Bronowickiemu, który również powitał wszystkich przybyłych i oddał głos
Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Renacie Widłak- Stępień, która
poinformowała wszystkich obecnych o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy
Wisznia Mała. Gmina Wisznia Mała jako nieliczna dba o swoje przystanki autobusowe oraz
wiaty. Jedynym z nielicznych problemów występujących na terenie gminy jest zjawisko
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tzw. matek opornych, które nie chcą szczepić swoich dzieci, nawet w zakresie szczepień
podstawowych. Coraz więcej rodziców stosuje ten proceder. Szczepiąc dzieci chronimy całe
nasze społeczeństwo przed wszelkimi chorobami zakaźnymi. Dzięki temu nie rozwijają się
choroby zakaźne. W 2015 r. wystąpiły 3 zachorowania na salmonellę, zapalenia jelitowożołądkowe u małych dzieci – 8; choroby, które nie wystąpiły wcale to: krztusiec, róża,
zapalenie opon mózgowych, różyczki, wzw typu B. Kolejną sprawą poruszoną przez
dyrektora PSSE był temat cmentarzy. Należy szukać nowego miejsca przystosowanego na
pochówek, ponieważ cmentarze już się zapełniają. Nie może to być teren podmokły.
Stan wody pitnej jest dobry; systematycznie pobierano próbki laboratoryjne, które nie
wykazały żadnych nieprawidłowości. Jest to woda twarda, ale zdatna do picia. Dyrektor
Renata Widłak-Stępień zwróciła również uwagę, aby mieszkańcy utrzymywali porządek
wokół swoich domostw oraz przy drogach podczas Światowych Dni Młodzieży.
Z kolei Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Naczelnikowi
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Trzebnicy - Arturowi Gajowemu, który
stwierdził, iż rok 2015 na terenie gminy Wisznia Mała można uznać za rok bezpieczny. Na
terenie gminy było dużo bezpieczniej niż np. w gminie Trzebnica. Odnotowano 22 kradzieże,
23 kradzieże z włamaniem, 3 bójki i pobicia, 1 uszkodzenie ciała, 1 uszkodzenie mienia.
Łącznie takich zdarzeń odnotowano 51. Dzielnicowi z tego rejonu przeprowadzili 22
doprowadzenia (do sądów, do aresztu); 462 interwencje, w tym 142 interwencje domowe,
sporządzili na rzecz różnych instytucji 1140 ustaleń, wywiadów; udzielili 7 asyst (np. do
komornika), ukarali mandatami karnymi za popełnione wykroczenia 75 osób. Na drogach na
terenie gminy odnotowano 6 wypadków drogowych, w których 9 osób zostało rannych,
odnotowano 65 kolizji drogowych, czyli razem 180 zdarzeń drogowych. Kom. Artur Gajowy
podkreślił, że w roku 2016 Policja otrzymała od Gminy Wisznia Mała wsparcie w kwocie 5000
zł. na dodatkowe służby płatne. Dzięki tym pieniądzom odbyły się 23 służby. Nie ulega
wątpliwości, iż te dodatkowe służby przełożyły się na spadek ilości włamań, jakie miały
miejsce na terenie Gminy Wisznia Mała na początku tego roku. Do 26.06.2016 r. było 18
kradzieży z włamaniem i 11 kradzieży. Wznowiono dyżury dzielnicowych w wyznaczonych
godzinach tj: poniedziałki od godz. 10 do 12, w środy od godz. 16 do 18. oraz cała doba pod
telefonem.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Z-cy Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy st.bryg. Markowi Nogale, który przedstawił
pokrótce sytuację w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Wisznia Mała.
Wszystkich zdarzeń na terenie gminy było 164; w tym 64 pożary, miejscowe zagrożenia - 98,
2 fałszywe alarmy, ale alarmy w dobrej wierze. Do miejscowych zagrożeń możemy zaliczyć:
obfite opady deszczu- 1 zdarzenie, transport drogowy- 42 zdarzenia, medyczne-13 . Pożary
występowały w 11 obiektach mieszkalnych; w domkach jednorodzinnych- 10 przypadków i
obiektach produkcyjnych - 1 przypadek. 24 pożary upraw, 3 pożary budynków
gospodarczych, śmietniki wolnostojące - 1 pożar, trawy na poboczach - 9 pożarów.
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Przyczynami pożarów były m.in. nieprawidłowe użytkowanie i eksploatowanie urządzeń
elektrycznych oraz podpalenia i nieumiejętne obchodzenie z ogniem. Z punktu widzenia
ochrony przeciwpożarowej rok 2015 był spokojnym rokiem. Wszystkie zdarzenia były szybko
zlokalizowane, co skutecznie skróciło dojazd odpowiednich służb na miejsce. Zastępca
Komendanta PSP uświadomił wszystkich zebranych, iż numer alarmowy 112 działa z
opóźnieniem. Jest duży problem z połączeniem się ze służbami ratownictwa (połączenie to
trwa od 3 do 7 min.) co jest niedopuszczalne przy ratowaniu ludzkiego życia.
Z-ca Komendanta podziękował Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej
Panu Władysławowi Kręzlowi za wszelką pomoc w pracy i przy wypożyczaniu sprzętu.
Podkreślił dużą rolę tej jednostki w zabezpieczaniu zdarzeń na terenie gminy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki dziękując wszystkim służbom za
dotychczasową współpracę oraz wyraził nadzieję na jej kontynuację w przyszłości.
Głos zabrał jeszcze P.O. I zastępcy Komendanta Policji Pan Adam Jędryszczak, który
ponownie podziękował za dofinansowanie dodatkowych służb oraz odniósł się do tematu
częstych włamań z początku roku na terenie gminy. Potwierdził, iż włamywacze zostali
zatrzymani i to dzięki pomocy sąsiedzkiej, na skutek informacji uzyskanej jednego z
mieszkańców o podejrzanym samochodzie poruszającym się na obcej rejestracji po terenie
jednej z miejscowości gminy Wisznia Mała, w której dochodziło do włamań. Dzięki niemu
udało się złapać całą szajkę, która grasowała i okradała domy pod nieobecność ich
mieszkańców.
Z kolei Wójt Gminy powrócił do tematu cmentarzy. Poinformował, że aktualnie w Krynicznie i
w Wysokim Kościele w miejscowych planach są wyznaczone tereny na poszerzenie tychże
obiektów oraz przeprowadzane są badania geotechniczne w Krynicznie i na pewno w tym
roku powstanie koncepcja nowego cmentarza.
Następnie głos zabrała kolejny raz dyrektor Sanepidu Renata Widłak – Stępień i
poinformowała wszystkich zebranych o przeprowadzaniu kontroli w zakładach produkcji
żywności pierwotnej, czyli na terenach uprawy warzyw, roślin, krzewów, owoców. Zwróciła
uwagę jak bardzo istotne jest, aby zachować należyte warunki higieniczno- sanitarne na
dużych obszarach upraw. Musi być dostęp do wody, a także toaleta typu toy-toy.
Radny Jerzy Puchacz zapytał Zastępcę Komendanta Policji, czy wszelkie remonty na S-5 w
godzinach szczytu są uzgadniane z policją?
Na zadane pytanie Z-ca Komendanta odpowiedział, że żadna informacja o utrudnieniu ruchu
nie jest im wcześniej udostępniana. Jeżeli utworzy się korek, to wtedy na bieżąco policjanci
próbują go rozładować, ale nikt wcześniej o takim stanie rzeczy nie informuje policji.
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Kolejne pytanie Radny Puchacz zadał Komendantowi Straży Pożarnej, czy istnieje
niebezpieczeństwo ze strony zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym?
Na pytanie odpowiedział Komendant Straży, że odnośnie zagrożenia z Brzegu Dolnego to nie
mamy czym się martwić, ponieważ służby chemiczne z zakładu Rokity są przygotowane
bardzo dobrze na ewentualne zagrożenia.
Następne pytanie zostało zadane Kierownikowi Sanepidu odnośnie zwiększania norm
azotanów w wodzie?
Dyrektor Renata Widłak-Stępień odpowiedziała, że normy nie są zwiększane i nie wystąpiło
przekroczenie azotanów w wodzie.
Salę obrad opuścił radny Tomasz Szkolny. Od tego momentu w obradach brało udział 13
radnych.
Wójt Jakub Bronowicki podziękował wszystkim służbom odpowiedzialnym za stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Wisznia Mała za udział w sesji Rady Gminy
i przedstawienie informacji w w/w zakresie.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował wszystkich obecnych o
istotnych wydarzeniach jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji:
od 28.05.16 - początek wydarzeń na lotnisku w Szymanowie- Mistrzostwa Polski w
akrobacjach szybowcowych. Udział wzięła czołówka polskich zawodników. W tym samym
dniu odbyła się również inauguracja nowego placu rekreacyjno- sportowego przy OKSiR.
od 30.05 do 03.06 - organizowane były spotkania z mieszkańcami gminy dotyczące
przebiegu linii wysokiego napięcia 400kV.
30.06. 16 - Skarbnik Gminy Wisznia Mała brał udział w Gali nagrody Super Samorząd 2016,
na której to Gmina Wisznia Mała została wyróżniona.
02.06.16; udział Wójta w Debacie Oświatowej, która była organizowana przez Związki
Samorządu Terytorialnego i Ministerstwo Oświaty w Warszawie.
03.06.16; udział w szkoleniu w Warszawie, Pani Z-ca Wójta Sławomira Misiura-Hermann
oraz Prezes PGK, Pani Grażyna Chwastek. Szkolenie związane z programem operacyjnym
"Infrastruktura a środowisko", - zabieganie o dofinansowanie naszych gminnych inwestycji.
04.06.16 - IV Turniej Karate w Krynicznie o puchar Wzgórz Trzebnickich. W tym samym dniu
odbył się również festyn rodzinny w Psarach.
06.06.16 - konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu w Zawoni,
08.06.16 - spotkanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
10-12.06.16 - kolejne szybowcowe mistrzostwa Polski -akademickie -na lotnisku w
Szymanowie.
11.06.16 - III festiwal szkół i Piknik pod " Wiszniakiem" związany z 1050 rocznicą chrztu
Polski.
14.06.16 - odbyło się walne spotkanie Stowarzyszenia Gmin Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy.
20-24.06.16 - zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas gimnazjalnych oraz klas szóstych.
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22.06.16 - Gala Złotej Sowy- wyróżnienie dla szkół za całoroczną pracę - taką nagrodę
otrzymała uczennica Joanna Suwaj ze szkoły w Psarach.
24.06.16 - zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie 89 stypendiów dla uczniów.
20.06.16 - z racji rozpoczęcia wakacji odbył się turniej piłki nożnej "MINI EURO 2016"
w Szymanowie.
Z kolei 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 głosów
„za”. Tym samym porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wisznia
Mała w 2015 r.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/XI/75/07 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21
grudnia 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.
7. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia
Mała.
8. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Czarna- Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż,
Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Pierwoszów o nazwie MPZP PIERWOSZÓWMIŁOCIN.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/XV/120/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Szewce, o nazwie MPZP SZEWCE II.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 5.
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Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Skarbnikowi Gminy Konradowi Buczkowi,
który przekazał zebranym informacje na temat zmiany budżetu na rok 2016. Zwiększono
dochody w zakresie melioracji wodnej o kwotę 24000 zł.- na konserwację urządzeń
melioracyjnych. Zwiększono kwotę w zakresie gospodarki nieruchomościami i gruntami o
30000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono dochód o kwotę 15179
zł. tyt. przyznanych środków na usuwanie azbestu z terenu gminy Wisznia Mała. W zakresie
wydatków zwiększono o kwotę 24000 zł. na konserwację urządzeń melioracyjnych z terenu
gminy; w gospodarce gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki bieżące o kwotę
10000 zł. za zakup usług remontowych, a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35000zł. na
zakup materiałów wyposażenia. W zakresie wydatku inwestycyjnego zwiększono o kwotę
25000 zł. na wyposażenie powierzchni kuchennych świetlicy wiejskiej w Szymanowie.
Działalność usługowa to plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie zmniejszono wydatki
na kwotę 25000 zł. z zakupu usług pozostałych. Zwiększono kwotę 5000 zł. na zadanie
inwestycyjne, jakim jest oświetlenie dróg. Zwiększono kwotę o 15179 zł. na usuwanie
azbestu. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 2500 zł. są to wydatki bieżące - przesunięcie
w ramach funduszu sołeckiego na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - dotyczy to funduszu
sołeckiego miejscowości Krzyżanowice.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące 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
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/XX/151/16. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos dyrektorowi Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji Pawłowi Kamińskiemu, który przedstawił obecnym na sesji koncepcję
zmiany statutu ośrodka. Statut OKSIRu pochodzi z 2007 r. Od tego czasu zmieniły się
niektóre przepisy, jak również interpretacje tychże przepisów. Stąd jest potrzeba, aby ten
statut zaktualizować. Część tych aktów prawnych na które powołuje się obecny statut jest
już nieaktualna. Zmieniła się również linia orzecznicza, jeśli chodzi o statuty instytucji kultury
i zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych nie ma potrzeby, aby w treści statutu
podawać akty prawne, bo one obowiązują z mocy prawa. W związku z tym w paragrafie 1
usuwa się ustęp 2, który zawiera katalog tych aktów prawnych. Również w paragrafie 10
usuwamy ust. 4, który odnosi się do rozporządzenia ministra kultury i sztuki z 1999 r. w
sprawie zasad wynagradzania pracowników w instytucjach kultury. Jest to już bardzo
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nieaktualny zapis i on również w statucie jest zbędny. Zmiany w statucie będą miały
charakter porządkujący.
Nowy Statut doprecyzowuje zapisy dotyczące sposobu powoływania dyrektora. W
aktualnym statucie jest bardzo ogólny zapis odsyłający w tym względzie do aktów prawnych
wyższego rzędu. Jednak Statut powinien zwierać pewne regulacje w tym zakresie. Stąd też
propozycja takiej regulacji, która wskazuje, że Wójt kandydata na dyrektora może wyłonić w
wyniku konkursu. Wójt powołuje dyrektora na okres od 3 do 7 lat, czyli tak jak mówi ustawa
o prowadzeniu działalności kulturalnej.
Kolejna propozycja zmiany statutu dotyczy utworzenia Rady Programowej - ciała
społecznego, które będzie miało za zadanie wspierać działania dyrektora na rzecz kultury
gminnej. Utworzenie takiej rady musi zostać wpisane do statutu. Statut zgodnie z ustawą
musi również określać organy zarządzające i doradcze w instytucji kultury oraz sposób ich
powołania. Te zapisy mają mieć charakter ogólny. Dyrektor powiedział również, iż Radę
Programową chciałby powołać jeszcze w roku bieżącym - jesienią i to ma być związane z
procesem tworzenia strategii Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z wszystkimi mieszkańcami
gminy, co z kolei jest autorską propozycją Dyrektora. Rada będzie działała na podstawie
opracowanego przez siebie regulaminu.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące tego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmiany Uchwały Nr V/XI/75/07 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej.
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/XX/152/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głoś Zastępcy Wójta Sławomirze MisiurzeHermann, która oznajmiła iż uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wisznia Mała wynika ze zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
która stwierdza, iż z dniem 01 sierpnia 2016 r. traci moc obowiązujący regulamin. W nowym
regulaminie zmienia się paragraf 12, w którym regulujemy ilość i częstotliwość pozbywania
się odpadów komunalnych. Do tej pory był zapis, iż wywóz następuje raz w miesiącu.
Natomiast obecny zapis brzmi, iż zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na dwa
tygodnie i to jest zgodne z naszym harmonogramem. Ponadto dopisano w paragrafie 14 w
pkt. 3 działania edukacyjne, które odbywają się na terenie gminy. Są to spotkania, ulotki,
kampanie na stronie gminy informujące o ograniczaniu ilości odpadów i o zaniechaniu
palenia odpadów w piecach c.o. Pozostałe zmiany są bardzo drobne, bardziej stylistyczne
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tzn. nie mamy nakazywać, ale zalecać. W poprzednim regulaminie np. był zapis dotyczący
zakazu wrzucania gorącego popiołu do pojemników, natomiast w obecnym regulaminie nie
ma żadnych zapisów zakazujących.
Radny Jerzy Szczerbik zapytał, czy jest możliwość, aby w okresie letnim zwiększyć odbiór
odpadów szklanych?
Z-ca Wójta odpowiedziała, iż podpisana umowa z odbiorcą odpadów daje taką możliwość, że
w momencie, kiedy będziemy otrzymywali sygnał, że jest taka potrzeba, to można będzie tą
częstotliwość zwiększyć. Do tej pory odpadów szklanych było najmniej, ale jeśli istnieje
większe zapotrzebowanie na pozbywanie się tych odpadów, to na pewno przyjrzymy się tej
sprawie. Sławomira Misiura-Hermann dopowiedziała również, że w chwili obecnej system
funkcjonuje zgodnie z przetargiem i umową. System pokazuje nam gdzie znajduje się
śmieciarka, od kogo odebrała śmieci i jakie ilości, waży. Są już analizy o rodzinach, od których
zabiera się duże ilości śmieci. Stąd mamy informacje, gdzie należy przeprowadzić kontrole i
rozmowy z mieszkańcami. Jesteśmy w stanie sprawdzać na bieżąco pracę śmieciarek oraz
ilości śmieci, które są wywożone z posesji.
Radny Maciej Łamasz zapytał, czy jest możliwość zapisu w tymże regulaminie, aby punkty
apteczne miały obowiązek odbioru odpadów medycznych i leków?
Z-ca Wójta odpowiedziała, że w ramach umowy z WPO są wyznaczone punkty apteczne,
gdzie można takie odpady przynieść. Taki specjalny pojemnik na pewno znajduje się w
aptece w Wiszni Małej.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące tego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
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/XX/153/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
W przerwie obrad salę opuściła radna Sylwia Miziniak. Od tego momentu w
obradach uczestniczyło 12 radnych. (nieobecni: Sylwia Miziniak, Tomasz Szkolny, Piotr
Stawiński).
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy kolejny raz oddała głos Pani Sławomirze MisiurzeHermann, która poinformowała wszystkich, iż ta uchwała to jest dalszy ciąg zmian
związanych ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin. Zmiana
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kolejna dotyczy paragrafu 3 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie uszczegółowiliśmy
zapis, że zmieszane odpady komunalne odbieramy z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż
jeden raz na dwa tygodnie, natomiast z wielolokalowych - nie rzadziej niż jeden raz na
tydzień. Wcześniej był zapis: jeden raz na miesiąc. Wprowadzono również zupełnie nowy
paragraf 5, który określa sposób porozumiewania się właścicieli nieruchomości w przypadku,
kiedy są usługi przez przedsiębiorcę niewłaściwie spełniane. Ten zapis systematyzuje, w jaki
sposób ma się to odbywać.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące tego
projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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/XX/154/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos pani Joannie Mierzejewskiej, która
przedstawiła propozycję uchwały, zgłoszonej przez firmę realizującą sieć najwyższych napięć,
czyli 400 kV. Przez gminę Wisznia Mała przebiega już taka linia. Nowa linia ma być
realizowana w najbliższym sąsiedztwie istniejącej, po to aby móc później zlikwidować starą
linię. Jest to inwestycja przebiegająca przez całą gminę. Załączników do uchwały, które
obrazują dość przystępnie całą inwestycję jest 7.
Uchwałę przygotowali fachowcy z firmy energetycznej zatrudniającej urbanistów.
Uchwała posiada bogate uzasadnienie. Dla nas jest bardzo korzystne, że firma postanowiła
przeprowadzać procedurę planów, ponieważ nie tylko sama linia, ale problemy pod linią i w
okolicy linii będą przy okazji załatwione. Przeprowadzenie takiej procedury trwa co najmniej
rok, więc za pół roku możemy spodziewać się już projektu planu do wglądu.
Głos zabrał również przedstawiciel firmy energetycznej, pan Marek Rudnicki, który
poinformował wszystkich, że przeprowadzono spotkania informacyjne na terenie 4
miejscowości gminy. Spotkania informacyjne odbyły się z udziałem Wójta, sołtysów oraz
mieszkańców. Nie wprowadzamy niczego kompletnie nowego, nowa linia będzie położona
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możliwie najbliżej starej, ponad 50-letniej linii już istniejącej. Cała procedura potrwa prawie
rok, więc w tym czasie Marek Rudnicki wraz z innymi fachowcami oczekuje pytań ze strony
mieszkańców, ale także liczy na współpracę.
Głos zabrał także Wójt Jakub Bronowicki i jeszcze raz zwrócił uwagę, iż nowa linia
będzie przebiegać po trasie linii już istniejącej, nie zajmowany jest absolutnie nowy teren,
tylko i wyłącznie ten, przez który przebiega istniejąca linia.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce,
Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400kV.
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/XX/155/16. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad.10
Kolejny raz głos zabrała Joanna Mierzejewska, która poinformowała, że projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Pierwoszów o nazwie MPZP PIERWOSZÓWMIŁOCIN jest kontynuacją podjętej uchwały o przystąpieniu do zmiany studium, ponieważ w
tym obszarze (chodzi o miejscowość Pierwoszów, gdzie znajduje się stara kopalnia kruszyw
budowlanych oraz ośrodek rekreacyjny Miłocin) rozpoczęto zmiany w studium, które są
niezbędne, aby można było zrobić plan przewidujący kontynuację eksploatacji, ponieważ
zostało udokumentowane nowe złoże powiększające stare złoże. W związku z tym, że
zmieniła się interpretacja przepisów przez Wojewodę, to będziemy sporządzać jednocześnie
zmianę studium i plan. Jest już koncepcja wstępna zmiany studium i podejmując tę uchwałę i
sporządzając projekt planu zanim uchwalona będzie zmiana studium pozwolimy inwestorowi
ok. pół roku wcześniej legalnie podjąć eksploatację. Po zakończeniu wydobycia kruszyw
inwestor będzie mógł, tak jak planuje, rozszerzyć działalność turystyczno- wypoczynkoworekreacyjną, ponieważ ma w planie jeszcze jeden hotel i ośrodki rekreacyjne, których przy
obecnym planie nie może zrealizować.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Pierwoszów o nazwie MPZP PIERWOSZÓW – MIŁOCIN.
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/XX/156/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad.11.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit po raz kolejny oddała głos Joannie
Mierzejewskiej, która poinformowała, iż w styczniu zapadła uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia planu dla terenów udokumentowanego złoża w miejscowości Szewce. Na
wniosek mieszkańców, którzy nie chcą eksploatacji złoża, Rada Gminy przystąpiła do
opracowania planu dla działki, którą mieszkańcy wskazali; działki na której inwestor chciałby
eksploatować złoże. Dla tej działki podjęto uchwałę. Stwierdzono, iż plan jest zgodny ze
studium. Tymczasem stanowisko władz wojewódzkich było takie, iż jednak plan mógł zostać
skutecznie zaskarżony i na końcu uchylony. W związku z tym bezpieczniej jest od razu
powiększyć teren dokładnie na taki, jaki jest przewidziany w studium. W studium jest
rezerwa przeznaczona na cele aktywności gospodarczej i dla bezpieczeństwa tego planu taką
uchwałę należy podjąć. Jest to tylko zmiana załącznika, gdyż uchwała pozostaje taka sama ,
funkcja i procedura jest również bez zmian.
Radny Maciej Łamasz zadał pytanie cyt."W części zachodniej jest już plan miejscowy
uchwalony, czy należy obszar już objęty planem włączać do tego opracowania?"
Joanna Mierzejewska odpowiedziała, że nie ma przeszkód opracowania nowego planu w
terenie gdzie jest już poprzedni plan; tym bardziej, że mamy nowego właściciela tego terenu
i ma on prawo do ustalania nowego rodzaju działalności. Gmina ma prawo zmieniać plany
poprzednie, pod warunkiem, że będą one zgodne ze studium.
Z kolei radny Maciej Łamasz zapytał, czy zapisy w starym planie miejscowym tego terenu nie
są bardziej korzystne dla mieszkańców, niż te które mogą pojawić się w nowym planie?
Joanna Mierzejewska odpowiedziała, że tutaj nadal występuje aktywność gospodarcza,
tereny są usługowe i inne nie będą. Zgodnie z żądaniem mieszkańców, nie przewidujemy
eksploatacji tego terenu. Musimy ujawnić, że istnieje to złoże, ponieważ tego prawo
wymaga, ale cały ten teren przewidywany jest pod aktywność gospodarczą.
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Następnie radny Maciej Łamasz zapytał czy na etapie opracowania tego planu przewiduje
się, że gmina stwierdzi, że należy uruchomić rezerwy terenu, czy stwierdzi, że te tereny
powinny zostać jako rolne?
Joanna Mierzejewska odpowiedziała, że nie ma wymogu takiego stwierdzenia, przyzwolenie
na zrobienie takiego planu jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że gmina potrzebuje
takiego planu. Joanna Mierzejewska zwróciła uwagę, że ten plan robiony jest na wniosek
mieszkańców, podparty licznymi podpisami. Jest to inicjatywa mieszkańców, a nie wójta czy
inwestora.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania dotyczące tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/XV/120/16 z dnia
27 stycznia 2016 r. 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
dwunastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VII/XX/157/16. Uchwała
jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia Mała.
Ad.12
Protokół Nr VII/XIX/16 z dnia 25 maja 2016 r. został przyjęty przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad.13
Radny Ernest Pociejowski zapytał czy droga ulicy Wiosennej, koło cmentarza w
Krynicznie zostanie w tym roku poprawiona?
Na to pytanie odpowiedziała Z-ca Wójta Pani Sławomira Misiura- Hermann, że w ramach
kwoty 625 tyś. zł planowane są nakładki i ulica Wiosenna jest przewidziana w planach tej
nakładki. Jest już przygotowana dokumentacja i zgoda konserwatora. Pod koniec lipca
rozpocznie się procedura przetargowa na realizację zadania.
Głos zabrał także radny powiatu Tadeusz Iwaszuk, który odniósł się do
niezadowolenia ze współpracy między powiatem a gminą Wisznia Mała. Poinformował
również, że 05 lipca 2016 r. odbędzie się spotkanie Zastępcy Starosty Jerzego Treli z radnym
powiatowym, a także z Zastępcą Wójta Sławomirą Misiurą- Hermann w sprawie stanu dróg w
gminie Wisznia Mała. Będzie to spotkanie objazdowe. Droga w Szymanowie została
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odebrana. Droga przez Pierwoszów jest już u progu podpisania umowy, uzyskano 50 %
dofinansowania do tej drogi. Sytuacja w powiecie nadal jest bez zmian. Dwa ugrupowania
walczą nieustannie o władzę. Rada Powiatu blokuje cały czas decyzje Starosty. Nadal nie ma
porozumienia. Nie udzielono Staroście absolutorium, mimo tego, że wszystkie dokumenty
były z opinią pozytywną. W związku z tym podjęto procedurę odwołania Starosty. Sesje
powiatu można obejrzeć w internecie.
Radny Jerzy Szczerbik zadał pytanie, odnośnie drogi powiatowej w Psarach która jest bardzo
dziurawa i żeby ominąć dziury trzeba wyjechać na drugi pas.
Radny powiatowy Tadeusz Iwaszuk zanotował i postara się monitować w tej sprawie w
Powiecie.
Radny Jerzy Puchacz zabrał głos na temat starostwa powiatowego i stwierdził, że powiat nie
traktuje ludzi poważnie, że nikt się nami i naszymi problemami nie interesuje. Po to władze
są wybierane, aby nas, zwykłych ludzi reprezentować.
Ad.14
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godz. 12.10 zakończyła sesję słowami "zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała".

Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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