Protokół Nr V/I/06
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 11 grudnia 2006 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym obrad został
Przewodniczący Rady Gminy p.Tadeusz Wyrwas. Na sali obecni byli równieŜ
Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik
Gminy Maria Januszek, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i
Infrastruktury Technicznej p. Sławomira Hermann, a takŜe radca prawny
Natalia Machnacz oraz sołtysi wg. listy obecności. Przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad. Na sali obecnych było piętnastu członków Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1A do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie posiedzenia po przerwie
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacje Wójta i Przewodniczącego.
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych na gminną
oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
6. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 r.
7. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych w 2007 r.
8. Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu Ŝyta do naliczenia podatku
rolnego za 2007 r.
9. Uchwała w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 2006.
10.Projekt budŜetu na 2007 r.
11.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12.Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. Protokół z
poprzedniego posiedzenia Rady Gminy z dnia 05 grudnia r. został przyjęty bez
uwag.
Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas przypomniał zebranym o
obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych.
Ad. 4.Przystapiono do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas oddał głos przedstawicielowi Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy inŜ. Romanowi Rabiakowi, który
przedstawił radnym propozycje stawek wraz z kosztami eksploatacji
wodociągów i kanalizacji. Poinformował równieŜ, Ŝe z usług wodociągowych
korzysta 96% ludności. Stacje uzdatniania wody znajdują się pod stałym
monitoringiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy.
Następnie przedstawiciel RZSW w Trzebnicy omówił szczegółowo koszty

eksploatacji i utrzymania wodociągu, w tym m.in. koszty bezpośrednie
(amortyzacje, wynagrodzenie z narzutami, materiały, energię, opłaty za
korzystanie ze środowiska , podatki i opłaty oraz inne), koszty pośrednie, raty
kapitałowe, odsetki, naleŜności nieregularne, marŜe zysku i wartość niezbędnych
przychodów. Stwierdził, Ŝe taryfowe stawki zaprojektowano w kwocie 2,04 zł +
VAT dla odbiorców domowych oraz 4,01 + VAT dla odbiorców grupowych. Z
sali padło pytanie, w jakiej wysokości jest naliczany podatek VAT? W wysokości
7 %. M. Matuszkiewicz zapytał czy przedstawione zuŜycie energii jest
planowane?
R. Rabiak: planowane, ale urealnione tym rokiem obrotowym i rokiem
obrachunkowym, wzięto pod uwagę takŜe wzrost ceny energii elektrycznej i
większą sprzedaŜ oraz te koszty teŜ się zwiększyły.
F. Kondracki : czy i w jakiej wysokości planuje się podwyŜkę dla pracowników?
R. Rabiak : planuje się podwyŜke w wysokości 10%.
M. Moczulski : z czego wynika planowana ilość przyjętych ścieków?
R . Rabiak : Gmina rozbudowuje kanalizację, inwestorzy prywatni teŜ muszą
posiadać szczelne szamba i ścieków będzie coraz więcej. Wiemy, ile na danej
ulicy mieszka osób, ile zuŜywają wody i wiemy ile po włączeniu tej ulicy do
kanalizacji wyprodukują ścieków.
S. Hermann : Południowa część gminy jest nieskanalizowana, ale nowi
mieszkańcy mają szczelne szamba. Nasza oczyszczalnia jest biologiczno –
mechaniczna z chemicznym doczyszczaniem. Ścieki, które są przywoŜone z
szamb mają wysoką zawartość amoniaku i azotu, aby oczyszczalnia mogła
prawidłowo działać muszą się zbilansować ze ściekami uwodnionymi.
Oczyszczalnia moŜe przyjmować tylko określoną część ścieków z szamb i jest to
trudne zwłaszcza w okresach przedświątecznych czy w czasie weekendu, kiedy to
właściciele prywatnych szamb chcą je opróŜnić.
Cz. Pisarek : czy rada gminy moŜe jeszcze weryfikować koszty?
R. Rabiak : złoŜyliśmy wniosek o zatwierdzenie taryf do Wójta Gminy i wspólnie
je weryfikowaliśmy.
Radca prawny N. Machnacz : Rada Gminy po prostu moŜe nie uchwalić
proponowanych taryf.
T. Iwaszuk : Jak wygląda awaryjność sieci, czy była wyŜsza czy niŜsza niŜ w
ubiegłym roku ?
R. Rabiak : Mamy rejestr awarii. Średnio odnotowujemy 3 -4 awarie
tygodniowo. Najczęściej dzieje się to na wodociągu Wisznia Mała, zbudowanym
z materiałów Ŝeliwnych. Do Szewc i Ozorowic idzie juŜ odcinek z PCV.
Najwięcej awarii odnotowujemy w okresie jesienno-zimowym i zimowo–
wiosennym. Na terenie całej gminy w mijającym roku usunęliśmy 120 awarii.
T. Dereń : jak jest regulowane ciśnienie, bo w Wiszni jest słabe a w
Ozorowicach wysokie.
R. Rabiak ; w Strzeszowie i Szewcach mamy reduktory ciśnienia. Taki reduktor
ciśnienia moŜna zamontować za wodomierzem.

T. Dereń ; w Ligocie z kolei jest słabe ciśnienie.
R. Rabiak ; bo jest to wodociąg grawitacyjny i w okresie maksymalnych
rozbiorów wody tj w godzinach od 15.30 do 18 a nawet 20.00 bardzo spada.
Tych problemów nie ma natomiast w Psarach i Szymanowie.
T. Dereń – na czyj koszt są włączane do sieci wodociągowej nowe budynki
mieszkalne?
R. Rabiak ; jest to zapisane w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy.
Budowa wodociągu jest działalnością inwestycyjną i moŜe ja wykonywać Gmina
lub inwestor prywatny. W jednym i drugim przypadku wszczynany jest proces
wydania pozwolenia na budowę. Inwestor na własny koszt buduje przyłącze i
moŜe je przekazać na mienie gminne bądź nie. Samo wpięcie do sieci
wodociągowej wykonuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy. Po
nawierceniu i pomiarze ciśnienia jest sporządzany protokół odbioru końcowego
i dopiero wtedy podpisujemy umowę.
Innych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/I/5/06. Stanowi ona załącznik nr
10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków
odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/I/6/06. Stanowi ona załącznik nr
11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5.
Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie stawek
podatku od nieruchomości na 2007 r. Przewodniczący RG oddał głos Zastępcy
Wójta Jakubowi Bronowickiemu, który poinformował radnych, Ŝe podatek ten
płaci kaŜdy kto posiada grunt lub budynek. Radni otrzymali w materiałach
informacyjnych tabele, w której podano maksymalne stawki ogłoszone przez
Ministra Finansów w 2007 roku i wyliczenie dochodów wg. tej maksymalnej
stawki, dalej stawki obowiązujące w roku 2006 w naszej gminie i kwotę
dochodów wyliczoną wg tej stawki. Zastosowano tez podział na osoby fizyczne i
prawne. Wójt Gminy proponuje zachować stawki na takim samym poziomie jak
obowiązują w roku bieŜącym. Następnie Z-ca Wójta omówił propozycje stawek
zgłoszone przez Wójta Gminy oraz prognozowane dochody z tego tytułu, a
następnie stawki i dochody od osób prawnych. Omówione zostały takŜe
propozycje zwolnień w tym podatku.
K. Ziętek zgłosił wniosek, aby stawkę podatku od budynków mieszkalnych pow.
2,20 ustalić na poziomie 0,46 i pomiędzy 1,40 do2,20 na poziomie 0,23 zł, a w
pozycji nr 5 tzw. grunty pozostałe proponuję stawkę 0, 34 zł. Następnie
Przewodniczący Rady Gminy poddał w/w propozycje przedstawione przez
Kamila Ziętek pod głosowanie. Za przyjęciem proponowanych stawek głosowało
13 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2007 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/I/7/06. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6.
Następnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie stawek
podatku od środków transportowych. J. Bronowicki zabierając głos przedstawił
propozycje stawek dla określonej masy całkowitej pojazdu oraz podał ile
pojazdów w naszej gminie podlega temu podatkowi. Stawki oraz ulgi na rok
2007 Wójt Gminy zaproponował na dotychczasowym poziomie.
T. Górka powiedział, Ŝe opłacalność w transporcie osób z roku na rok jest coraz
mniejsza, a wzrost kosztów duŜy. Radni nie wnieśli innych propozycji stawek.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych w 2007 r. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie
wstrzymującym, czternastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała
i otrzymała nr V/I/8/06. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad. 7. Przystąpiono do omówienia projektu uchwały dotyczącej ceny skupu Ŝyta
do naliczenia podatku rolnego. Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poprosił o
zabranie głosu p. J. Bronowickiego, który zwrócił uwagę na zamieszczoną w
załączniku do projektu kalkulację stawek. Główny Urząd Statystyczny wyliczył
stawkę za 1q Ŝyta na poziomie 35,52 zł. W naszej gminie proponuje się
zachowanie stawki na poziomie obowiązującym w roku bieŜącym tj. 27,88 zł za
1 q Ŝyta do naliczenia podatku rolnego. WyŜsza stawka 5q jest obowiązująca dla
tych gospodarstw, które posiadają grunty do 1 ha fizycznego.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, który z radnych jest za tym,
aby cena 1q Ŝyta wynosiła 27,88 zł. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na tę
stawkę.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości ceny skupu
Ŝyta do naliczenia podatku rolnego za 2007 r. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/I/9/06. Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 8. Kolejny punkt programu dotyczył zmian w planie budŜetu gminy.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poprosił o uzasadnienie zmian w budŜecie
Skarbnik gminy Marię Januszek. Poinformowała ona radnych, o zmianach w
dochodach i wydatkach gminy, jakie zostały zapisane w projekcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie jest takŜe załącznikiem do uchwały. Przewodniczący
obrad oddał głos takŜe p. kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i
Infrastruktury Technicznej Sławomirze Hermann. PrzybliŜyła ona radnym
problemy związane z rozbudową i modernizacją szkoły podstawowej w
Szewcach. Stwierdziła, Ŝe do sierpnia stał jeszcze stary budynek. Szkoła
Podstawowa była budowana w trzech etapach tj. sale dydaktyczne, sala
gimnastyczna oraz budynek frontowy dla dzieci młodszych. Ze względu na słaby
przyrost demograficzny zdecydowaliśmy tylko o dobudowie budynku frontowego
bez nadbudowy piętra. Jednak proces wyłonienia wykonawcy okazał się

problematyczny – powiedziała kierownik GKiIT. Zgłosił się jeden wykonawca,
który zastosował wyjątkowo wysoką cenę, duŜo wyŜszą niŜ w kosztorysie
inwestorskim. Dlatego przetarg uniewaŜniono. Przetarg zostanie ogłoszony
ponownie, ale procedura przetargowa jest bardzo długa. Od ogłoszenia w
biuletynie zamówień publicznych do wyłonienia wykonawcy upływa ok. 2
miesięcy. Realizacja tego zadania miała trwać ok. 1-go roku. Przy czym naleŜy
zwrócić uwagę na róŜnice w cenie z I kwartału:1 roboczogodzina to 7-8 zł, a
ostatni kwartał to juŜ 12 zł. W ramach tego projektu – poinformowała S.
Hermann- realizowany będzie teŜ remont kotłowni olejowej, gdyŜ piece były
montowane 12 lat temu i juŜ się wyeksploatowały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy na
rok 2006. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/I/10/06.
Stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9 Przystąpiono do omawiania projektu budŜetu na rok 2007.
Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy ST. Moika, który
poinformował radnych, Ŝe gmina posiada plany inwestycyjne, które zapisane są
w formie tzw. Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Rada Gminy moŜe
jednak decydować, który z projektów naleŜy przyspieszyć, a realizację którego
moŜna przesunąć na okres późniejszy. Pamiętajmy, Ŝe uchwalając podatki
mówimy o wpływach planowanych, a trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe nie wszyscy
podatnicy regulują zobowiązania w terminie. Oczywiście prowadzone jest
postępowanie egzekucyjne, ale nie zawsze jest ono skuteczne. Mamy jednak z
czego być dumni – nasza gmina wg. rankingu tygodnika „ Wspólnota” znalazła
się na 12 miejscu w Polsce pod względem wzrostu dochodów. Przekroczyliśmy
juŜ próg 150 zł na 1 mieszkańca gminy, a to wiąŜe się z koniecznością
odprowadzenia z dochodów gminy do budŜetu państwa kwoty 625 tyś. zł.
Otrzymaliśmy 3 mln. 900 tyś zł subwencji ogólnej, ale oświata pochłania aŜ 6
mln złotych brakującą kwotę musimy dołoŜyć ze środków własnych. Obecnie
kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra. Mamy coraz więcej mieszkańców,
jeŜeli będą się oni u nas takŜe meldować – moŜemy liczyć na większe wpływy z
podatku dochodowego od osób fizycznych – powiedział Wójt Gminy. Jednak
cały czas obawiamy się, Ŝe moŜemy stracić wpływy z podatku od poligonu, a to
oznaczałoby zmniejszenie dochodu o ok. 2,5 mln. Nasza gmina się rozbudowuje
zwiększa się ilość mieszkańców istnieje w związku z tym takŜe potrzeba
reorganizacji pracy Urzędu Gminy. Planujemy zwiększenie zatrudnienia w
referacie inwestycji, tak aby była osoba wyłącznie do obsługi i pozyskiwania
środków unijnych.
Następnie głos zabrała pani Skarbnik Gminy Maria Januszek, która
poinformowała, iŜ podstawą do opracowania projektu budŜetu była uchwała
Rady Gminy z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu
gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwalania budŜetu, a takŜe Zarządzenie Wójta
GminyNr 55/06 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu

budŜetu na 2007 rok. Ponadto otrzymaliśmy pismo, w którym Minister Finansów
poinformował Wójta Gminy o wielkości subwencji ogólnej, rocznej planowanej
kwoty wpłaty do budŜetu państwa na 2007 rok oraz planowanym udziale gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r.
Następnie pani Skarbnik Maria Januszek przystąpiła do szczegółowego
omówienia przygotowanych materiałów planistycznych takich jak:
• projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budŜetu gminy na 2007 r.
• załącznik nr 1 o dochodach budŜetowych wg źródeł
• załącznik nr 2 o wydatkach budŜetowych wg działów klasyfikacji
budŜetowej
• załącznik nr 3 wieloletni program inwestycyjny gminy,
• załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w roku 2007,
• załącznik nr 4 – przychody i rozchody budŜetowe,
• załącznik nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie,
• załącznik nr 6 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska,
• załącznik nr 7- prognoza spłaty długu
Ponadto załącznikiem do planu budŜetu jest informacja o stanie mienia
komunalnego – stwierdziła Skarbnik Maria Januszek. Projekt budŜetu gminy na
2007 rok jest załącznikiem do niniejszego protokołu i jest opatrzony nr16 .
Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy omówiła kaŜdy z załączników do
projektu budŜetu.
Radny Tadeusz Górka zapytał na co jest przeznaczona kwota 135 tyś. zł - straŜ
poŜarna. W odpowiedzi głos zabrała kierownik GK i IT informując radnych, Ŝe
Ochotnicza StraŜ PoŜarna jest jednostka, która zazwyczaj jako pierwsza pojawia
się na drodze Krajowej nr 5 ratując Ŝycie naszym mieszkańcom i innym osobom
uczestniczącym w wypadkach, które często mają miejsce tej drodze. Kwota, o
której mówimy jest przeznaczona na utrzymanie i eksploatację wozu
straŜackiego, udział w akcjach ratowniczych, czy wynagrodzenie dla straŜaków.
Radny Tadeusz Iwaszuk zapytał dlaczego tak się dziej, Ŝe uczniów jest mniej
natomiast wzrasta zatrudnienie nauczycieli. W odpowiedzi Zastępca Wójta
stwierdził, Ŝe ten wzrost zatrudnienia nie zawsze wiąŜe się ze zwiększeniem
etatów. Trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe wielu nauczycieli korzysta z uprawnień
jakie, daje Karta Nauczyciela i przebywają na urlopach zdrowotnych. Są teŜ
takie sytuacje, które wymagają zatrudnienia nauczyciela do nauczania dziecka,
któremu zalecono tok nauczania indywidualnego za względu na róŜne
dysfunkcje. Wszystko to powoduje okresowy wzrost zatrudnienia nauczycieli, ale
wzrost w liczbie etatów jest mniejszy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Stanisław Moik, który poinformował radnych, Ŝe planowana jest likwidacja
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych i przejęcie jej zadań przez
szkoły, aby przez to zapewnić im pełną niezaleŜność i odpowiedzialność za

powierzone środki. Pamiętajmy i o tym, Ŝe Wójt Gminy odpowiada za realizacje
wypłat stypendiów dla uczniów, ocenę pracy dyrektorów, postępowanie w
sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
Radny Czesław Pisarek sugerował, Ŝe dobrze byłoby zatrudnić osobę, która
pomagałaby rolnikom w staraniach o uzyskanie dopłat unijnych.
St. Moik – jest to zadanie, które realizuje Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, ale w naszym Gminnym Centrum Informacji pracowali
staŜyści przeszkoleni przez ARiMR w wypełnianiu wniosków o dopłaty.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu p. kierownik
referatu GKiIT p. Sławomirę Hermann, która szczegółowo omówiła limit
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku innych zapytań sesję Rady
Gminy Wisznia Mała zakończono o godzinie 16.40.
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