Protokół Nr VII/XXII/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
XXII sesja Rady Gminy Wisznia Mała w dniu 31 sierpnia 2016 roku 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,
 Z-ca Skarbnika Gminy- Paulina Wiśniewska- Paluch,
 Inspektor- Marcin Buczak,
 Radca prawny - Adriana Szlachetka,
 Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Grażyna Chwastek,
 Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej - Paweł Kamiński,
 Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - Karolina Kempiszak,
 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:
 gmina przystępuje do realizacji I etapu dużego projektu pt. „Infrastruktura i środowisko”- wniosek
został już złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Projekt ten dotyczy połączenia
południowych miejscowości gminy Wisznia Mała z siecią kanalizacyjną i wodociągową Wrocławia.
Kolejny etap projektu to przyłączenie następnych miejscowości: Malin, Kryniczno, Rogoż oraz
Szewce, w zależności od tego jakie będą pieniądze na wykonanie tego zadania.
 rozstrzygnięty został nabór do programu „Rozwój Obszarów Wiejskich”. Gmina przeszła wszystkie
etapy programu i została wyceniona wg. zasad Zarządu Województwa. Ustalona jest lista
rankingowa, na której gmina Wisznia Mała zajmuje 171 miejsce. Pieniędzy na dofinansowanie
starczyło do miejsca 77 z listy. W aktualnym rozdaniu pieniędzy nasza gmina nie otrzymała
dofinansowania.
 realizowana jest przebudowa drogi w Pierwoszowie, złożony zostanie również wniosek na
dofinansowanie przebudowy drogi Kryniczno-Psary.
 wieś Malin i kolejny festiwal zespołów ludowych z terenu powiatu. Wójt podziękował
organizatorom za przygotowanie tego dużego wydarzenia, które odbywało się już po raz siódmy.
 następnym dużym wydarzeniem w gminie Wisznia Mała były Dożynki Gminne, organizowane
przez sołectwo Szymanów. Wójt podziękował wszystkim, którzy pomagali w organizacji, a przede
wszystkim wsi Szymanów i sołtysowi Panu Marcinowi Ziętek, a także dyrektorowi OKSiR Pawłowi
Kamińskiemu za opiekę nad stroną merytoryczną całego wydarzenia.
Ad.3
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
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„za” przyjęciem porządku obrad. Oddano 14 głosów „za”. Tym samym porządek obrad został przyjęty.
Podczas głosowania na sali obrad nie było radnego Ernesta Pociejowskiego.
Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2016/2017.
5. Uchwała w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VII/XIV/112/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na
terenie Gminy Wisznia Mała przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wisznia Mała.
7. 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 rok 2016
.
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do „ Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019’, przyjętego Uchwałą nr 154/2015
Rady Ministrów z dnia 08 września 2015r. Poprzez realizację przedsięwzięcia pn.” Przebudowa
drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno- Psary, gm. Wisznia Mała” oraz podpisania umowy
o partnerstwie z Powiatem Trzebnickim w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.
10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Wiszni Małej na lata 2016/2018.
12. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2016r.
13. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 lipca 2016 r.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Ad.4
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit oddała głos zastępcy wójta Sławomirze Misura-Hemann,
która poinformowała wszystkich zebranych o sytuacji technicznej oraz remontach przeprowadzonych
w placówkach oświatowych. W okresie wakacji przygotowywano obiekty, które wymagały remontów
z potrzeb higienicznych, pożarniczych a także sanitarnych. Na remonty gmina wydała ok. 300 tyś .zł.:
- szkoła w Psarach: wykonano remonty toalet, a właściwie modernizację, na parterze szkoły znajdują
się nowe toalety, uzyskano jedną toaletę więcej. Na piętrze obok sali gimnastycznej również
utworzono toalety, udało się także pozyskać małe pomieszczenie na skromny gabinet pielęgniarski.
Wykonano także urządzenia hydroforowe, wymieniono przyłącze wodociągowe na większą średnicę były to zalecenia ze straży pożarnej oraz z sanepidu. W 90% obiekt jest przygotowany do rozbudowy.
We wrześniu jeszcze zostaną zamontowane szklane drzwi do sekretariatu. Poniesione nakłady to ok.
140 tys. zł.
- szkoła w Szewcach: na wniosek pani Dyrektor oraz służb sanitarnych zostały wykonane prace na
korytarzach klas 0-3 oraz na piętrze u dzieci starszych, gdzie były malowane korytarze oraz położona
została wykładzina ścienna z PVC. Na piętrze wymieniono drzwi oraz wykonano kącik dla dzieci z klas
„0”. Przeprowadzono całkowity remont szatni.
- szkoła w Krynicznie: wykonano drobne remonty sanitarne na zapleczu sportowym szkoły.
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- szkoła w Wiszni Małej: wykonano ostatni etap prac wg. dokumentacji, która była realizowana w
ramach środków unijnych tj. etap skucia tynków w piwnicy w części szatniowej. Pomimo założonego
drenażu ściany wewnętrzne jednak pobierają wodę. Na chwilę obecną ściany są wysuszane, a
następnie będą zakładane regipsy. Absolutnie ta sytuacja nie przeszkadza w funkcjonowaniu szkoły.
Drobne prace były również wykonywane w przedszkolu. Były to prace czyszcząco – zabezpieczające.
Na chwilę obecną wszystkie obiekty są przygotowane na przyjęcie dzieci.
Następnie głos zabrała kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Karolina
Kempiszak, która poinformowała zebranych o liczbie uczniów oraz stanie przygotowań placówek
oświatowych wg. stanu na dzień 30 sierpnia 2016 r. do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2016/2017.
Szczegóły tego wystąpienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad przybył radny Ernest Pociejowski. Od tego momentu w sesji Rady Gminy uczestniczyło
15 (piętnastu) radnych.
Ad.5
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit ponownie oddała głos kierownik SAPO Karolinie
Kempiszak, która przedstawiła projekt uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały NR VII/XIV/112/15
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015r. i poinformowała, że zmiana dotyczy tylko i
wyłącznie pozyskiwania informacji na temat liczby dzieci, która jest niezbędna do obliczenia
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego. W poprzedniej uchwale było to uregulowane w ten sposób, że w terminie od 1
stycznia do 31 sierpnia brana była liczba dzieci z przedszkola publicznego- stan na 1 stycznia,
natomiast na dzień od 1 września do 31 grudnia - stan na dzień 1 września. Propozycja zmiany dotyczy
przesunięcia tego terminu ( od 1 stycznia do 31 sierpnia) - stan na 30 września poprzedniego roku,
natomiast od 1 września do 31 grudnia - stan na 30 września bieżącego roku.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Wisznia Mała przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
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/XXII/160/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Kolejny raz głos zabrała Karolina Kempiszak- kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych, która przypomniała, że w dniu 24 lutego 2016 r. podjęto uchwałę o utworzeniu zespołu
szkolno-przedszkolnego w Wiszni Małej i przekształceniu punktu przedszkolnego w przedszkole
publiczne. W związku z tym zmieniła się sieć przedszkoli i dlatego niezbędne jest podjęcie uchwały
dotyczącej zmiany sieci. Kierownik Karolina Kempiszak powiedziała, że ta uchwała wymaga już
opiniowania przez kuratora oświaty i niniejszy projekt taką pozytywną opinię uzyskał.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest piętnastu
radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały
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pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście) „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XXII/161/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Zastępcy Wójta Sławomirze Misiura- Hermann, która
przekazała informacje na temat wieloletniej prognozy finansowej gminy Wisznia Mała. Stwierdziła, że
nie są wprowadzane nowe środki, a zmiany dotyczą przesunięć w budżecie. Na chwilę obecną plan
dochodu wynosi 40,285.991,43 zł. Natomiast plan wydatków wynosi 44,260.269,43 zł. Dział rolnictwo
i łowiectwo- następuje zwiększenie wydatków o kwotę 5200 zł. na melioracje wodne - konserwacje
urządzeń wodnych w miejscowościach Strzeszów i Rogoż. Zwiększenie wydatków na działalność spółki
wodnej o kwotę 30,000 zł.- odwodnienie dróg i placów. Zmiany również dotyczą działu drogi
publiczne gminne - zwiększenie wydatków o kwotę 35,000 zł. na przebudowę dróg gminnych- asfalty,
zadanie zostanie wykonane do końca października 2016 r. Zmniejszamy o kwotę 50,000 zł. z
wieloletniej prognozy finansowej, zadania wieloletniego, obejmującego w tym roku budowę ok. 1 km.
sieci wodociągowej i ułożenie odwodnienia drogi. Zmiany dotyczą także działu gospodarka
mieszkaniowa- zwiększenie o 53,000 zł. na pozyskanie terenu działki w centrum miejscowości
Ozorowice. Zwiększenie następuje o kwotę 5,000 zł. do prac projektowych nad budynkiem
gospodarczo-integracyjnym w Machnicach. Zwiększono w WPF o kwotę 20,000 zŁ. na rozbudowę i
wyposażenie szkoły podstawowej w Psarach. Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczospotkaniowego w Psarach to jest zwiększenie o kwotę 6,000 zł.- jest to przesunięcie w ramach
funduszu sołeckiego. Dział oświata i wychowanie- zwiększono wydatki o kwotę 20,000 zł. na
rozbudowę i wyposażenie szkoły w Psarach. Zwiększono wydatki o kwotę 15,000 zł. na zakup z
wyposażeniem kuchni do zespołu szkolno-przedszkolnego w Strzeszowie. Dział gospodarka
komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie kwoty o 165000 zł., wynika to przede wszystkim z
analizy wszystkich zadań pod kątem oszczędności, które miały zostać zakończone w tym roku, a
mianowicie 10,000 zł. pozostało z budowy urządzeń gospodarki ściekowej – Ligota Piękna.
Zmniejszenie o kwotę 65,000 zł. - z zadania poprawy parametrów oczyszczalni ścieków w Wiszni
Małej. To zadanie przejął PGK. Zmniejszenie kwoty o 40,000 zł.( kwota wynikająca z oszczędności) z
projektów rozbudowy kanalizacji dla miejscowości ujętych w aglomeracji Wisznia Mała, dot. to
projektu ulicy Strzeszowskiej, Przy Dębie, Orlikowej, Łąkowej. Budowa kanalizacji Ligota Piękna,
Wysoki Kościół, Wisznia Mała - zmniejszono wydatki o kwotę 30,000 zł. Budowa przyłączy –
zmniejszenie o kwotę 20,000 zł. Zwiększenie o kwotę 40,000 zł. na zakup usług pozostałych. W
ramach oświetlenia Pierwoszowa zwiększono wydatki na kwotę 2,000 zł.- w ramach funduszu
sołeckiego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.
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/XXII/162/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
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
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XXII/163/16. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia Mała.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy kolejny raz oddała głos Sławomirze Misiura- Hermann, która
poinformowała obecnych, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dotyczy
odcinka drogi łączącego Kryniczno z Psarami. Przypomniała, że dwa lata temu Gmina nie otrzymała
dofinansowania z powodu braku partnerstwa z Powiatem, w związku z tym kolejny raz dajemy sobie
szansę i składamy ponownie wniosek do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej”’ do Wojewody. Będziemy prosić Powiat o porozumienie i możliwość dotacji w tym zakresie.
Mamy dużą szansę, ale tylko w porozumieniu i we współpracy z Powiatem. Ponownie będziemy
występować z wnioskiem, ale skrócimy zakres prac, tzn. od miejscowości Kryniczno do wjazdu na
ogrody działkowe - pomiędzy Krynicznem a Psarami.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przyjętego Uchwałą nr
154/2015 Rady Ministrów z dnia 08 września 2015 r. poprzez realizację przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary, Gm. Wisznia Mała” oraz podpisania
umowy o partnerstwie z Powiatem Trzebnickim w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.
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/XXII/164/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia Mała.
Ad.10
Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy Jakubowi Bronowickiemu, który powiedział, że na terenie
Gminy Wisznia Mała znajdują się obiekty zabytkowe, a ochrona i opieka nad zabytkami są zadaniami
własnymi gminy. Jednym z takich zabytków jest kościół w Szewcach, jeden z najstarszych w gminie,
który wymaga naprawy dachu. Na wykonanie remontu i prac konserwatorskich Parafia uzyskała
pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzję Starosty
Trzebnickiego zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Ksiądz proboszcz tej parafii
starał się o pozyskanie środków finansowych, aby móc rozwiązać ten problem. Między innymi zwrócił
się do Ministerstwa Kultury, do Marszałka Województwa, ale niestety ten zabytek żadnego wsparcia
nie otrzymał. Dlatego też ksiądz proboszcz zwrócił się z prośbą o dotację do Wójta Gminy. Naszym
wspólnym obowiązkiem jest dbanie o takie obiekty, należy wspierać tego typu inicjatywy, dlatego
gmina zamierza pomóc w remoncie dachu i chce wesprzeć księdza proboszcza w jego działaniach.
Radny Maciej Łamasz zadał pytanie: Czy inne podmioty również zwracały się z prośbą o
dofinansowanie?
Wójt odpowiedział, że na tę chwilę nikt inny się nie zgłosił.
Radna Janina Drabiak zapytała jaki będzie ogólny koszt remontu dachu?
Zastępca Wójta Sławomira Hermann odpowiedziała, iż dach kościoła jest porównywalny
powierzchniowo z dachem szkoły w Wiszni Małej i tam koszt pokrycia dachu wyniósł ok. 170-180 tys.
zł.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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
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pod głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XXII/165/16. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia Mała.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Prezes Grażynie Chwastek
z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., która poinformowała, że Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został szczegółowo i obszernie
przedstawiony na posiedzeniu komisji Rady Gminy. Prezes Grażyna Chwastek powiedziała, że
przedstawiony wieloletni plan jest kontynuacją i aktualizacją wcześniejszej uchwały Rady Gminy z dnia
30 września 2015 roku. Z uwagi na fakt przekazania przez Gminę na rzecz spółki PGK części zadań z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które będą finansowane z środków UE - niezbędna jest również
aktualizacja Planu w zakresie roku 2016. Prezes PGK Sp. z o.o. poinformowała, że zostały złożone
wnioski o dofinansowanie do RPO i ZITWro (na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę
niewielkich odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała) oraz do NFOŚiGW (na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Wisznia Mała należących do aglomeracji
Wrocław). W związku z tym uległ zmianom plan, ponieważ należało wpisać do niego wydatki związane
z finansowaniem tych zadań.
Radny Maciej Łamasz poprosił o komentarz zmian w budżecie dotyczących SUW w Psarach i Wysokim
Kościele.
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grażyna Chwastek powiedziała, że dla SUW w
Psarach w budżecie było zaplanowane 85 tyś. zł na opracowanie dokumentacji projektowej i w tej
chwili to jest realizowane, ale ponieważ zakończenie będzie w 2017 stąd przesunięcie tych środków
na przyszły rok. Jeżeli chodzi o Wysoki Kościół to składamy do energetyki wniosek o dofinansowanie
zasilania tej stacji. Chcemy to zasilić, z którejś z pobliskich stacji transformatorowych, bo w innym
wypadku trzeba by było wybudować ok. 3 km linii energetycznej, a to byłby już duży koszt. Chcemy
więc to zrobić ze stacji, która jest w pobliżu. Pani Prezes Grażyna Chwastek odpowiedziała również, że
wszystkie pozostałe pozycje planu, które nie są związane z nowymi zadaniami, właściwie pozostały nie
zmienione.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wisznia Małej na lata 2016-2018.
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/XXII/166/16. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2016
roku? Radni nie zgłosili uwag i Protokół Nr VII/XX/16 został przyjęty jednogłośnie.
Ad.13
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu z sesji z dnia 25 lipca 2016
roku? Radni nie zgłosili uwag i Protokół Nr VII/XXI/16 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 14

Radna Janina Drabiak zapytała Wójta, jakie kroki podjęła gmina w związku z plagą much oraz z
licznymi skargami mieszkańców Ligoty Pięknej?
Przewodnicząca Rady powitała wszystkich mieszkańców Ligoty Pięknej, którzy przybyli na sesję Rady
Gminy i oddała głos Wójtowi Gminy Jakubowi Bronowickiemu, który poinformował, że wniosek w tej
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sprawie wpłynął i Wójta, i do Rady Gminy oraz, że podjęto już działania, które mają na celu ukrócenie
problemów dotykających mieszkańców Ligoty Pięknej.
Głos zabrał jeden z mieszkańców Ligoty Pięknej i poinformował, że wszyscy przybyli reprezentują
grupę ponad 100 osób, które podpisały się pod pismem wysłanym do Wójta i do Rady Gminy w
sprawie podjęcia konkretnych działań związanych z fermą drobiu, znajdującą się w Ligocie Pięknej,
która co roku powoduje utrapienie w postaci plagi much. My znamy historię działań - wiemy że były
różne inspekcje, w tym weterynaryjne i środowiskowe, ale one nie przynoszą żadnego efektu.
Również była inspekcja niezapowiedziana, ale właściciel fermy dzień wcześniej urządził wielkie
sprzątanie, tak jakby został poinformowany o tejże wizycie. To pozwala nam wnioskować, że na fermie
panuje na pewno bałagan, skoro właściciel urządza takie sprzątanie przed inspekcją, a po drugie, że
ktoś go informuje o takich „niezapowiedzianych” wizytach. Wszyscy jesteśmy już mocno
zniecierpliwieni tym, że jesteśmy tak bezsilni, jak również instytucje powołane do rozwiązywania
takich problemów i tym razem oczekujemy konkretnych działań.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki powiedział, że ten problem istnieje już od dłuższego czasu.
Będziemy w tej sprawie cały czas interweniować i tak też czynimy. Poinformowaliśmy uprawnione
podmioty, aby kontrolowały tę fermę. Z tych, niestety, wszystkich kontroli wynika, że wszystkie
dokumenty, stan sanitarny fermy jest w porządku, nie ma żadnych zaniedbań i nie występują żadne
nieprawidłowości. Na chwilę obecną będziemy się starali zainteresować jeszcze inne organy państwa
tym problemem. Ferm na terenie gminy jest więcej, a praktycznie tylko ta w Ligocie Pięknej sprawia
kłopot. Będziemy starali się zaprosić przedstawicieli wszystkich inspekcji, które mają jakikolwiek
wpływ na działanie fermy, na spotkanie, które odbędzie się w możliwie najszybszym czasie, żeby
wspólnie zastanowić się nad możliwością rozwiązania tego problemu. Kolejnym krokiem, który
przybliży nas do rozwiązania tej kwestii będzie złożenie doniesienia o przestępstwie do prokuratury.
Wójt Gminy dopowiedział również, że termin spotkania w sprawie plagi much z odpowiednimi
służbami zostanie jak najszybciej ustalony, a odpowiednimi osobami do kontaktu w tej sprawie jest
inspektor Marcin Buczak, Z-ca Wójta Sławomira Misiura- Hermann oraz Sekretarz Gminy Mariusz
Fedzin.
Z kolei Wójt Gminy Jakub Bronowicki przedstawił plan wydarzeń na terenie gminy w
nadchodzącym czasie:
 najbliższy weekend w Mienicach tj. 3-4 września odbędzie się CROSS-CUNRTY- wyścig
rowerowy, jest to połączone z piknikiem rodzinnym.
 3 września sołtys Psar zaprasza na festyn na zakończenie lata
 4 września na terenie gminy zaczyna się kolejna edycja festiwalu muzyki kameralnej i
organowej koncertem w Miłocinie, następnie Wisznia Mała, Szewce, Kryniczno i Wysoki
Kościół.
 1 października na terenie gminy organizowany jest bieg na 10 km. - „Bieg za 10-dyszkę”.
Ad.15

Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o godz. 10.55
zakończyła sesję słowami "zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała".
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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