Protokół Nr VI/I/10
z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 02 grudnia 2010 r.
I sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Na sesji obecnych było 15 nowo
wybranych radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Pan Marian Pęczek. Powitał on
zgromadzone na sali osoby tj. Pana Wójta Gminy Stanisława Moika, Wójta
Elekta Jakuba Bronowickiego, nowo wybranych radnych, sołtysów, dyrektorów
szkół z terenu gminy Wisznia Mała, Pana Kierownika Ośrodka Zdrowia Macieja
Ludwiczaka, radnych do Rady Powiatowej z terenu gminy Wisznia Mała Pana
Andrzeja Brewkę oraz Pana Krzysztofa Głucha oraz pracowników Urzędu
Gminy.
Następnie prowadzący obrady Marian Pęczek poprosił o wykreślenie
z porządku obrad punktu 5 obejmującego złożenie ślubowania przez Wójta
Gminy.
Jakub Bronowicki wyjaśnił, że złożenie ślubowania przez Wójta powinno
odbyć się na sesji zwołanej przez nowego Przewodniczącego Rady. Wojewoda,
który jest organem nadzoru obowiązujące w tym zakresie prawo zinterpretował
w ten sposób, że zaprzysiężenie wójta następuje po opublikowaniu przez
Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów w Dzienniku
Ustaw. Dotychczas ukazał się jedynie Komunikat w tej sprawie w Monitorze
Polskim, dlatego zalecałbym Radzie zastosowanie się do tej interpretacji oraz
cierpliwość – powiedział Jakub Bronowicki.
Radny senior odczytał proponowany porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Uchwała o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Uchwała o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy
6. Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
7. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.
Ad.2
Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Michalina
Szczepańska przystąpiła do uroczystego wręczenia zaświadczeń o wyborze
na radnych.
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Ad.3
Prowadzący obrady radny senior odczytał tekst roty ślubowania radnego,
po czym radni wyczytywani z listy obecności na stojąco potwierdzali
zaprzysiężenie na radnego mówiąc słowa „ślubuję” bądź „ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”. Na sali obecni byli wszyscy nowo wybrani radni i wszyscy oni
złożyli wymagane przyrzeczenie.
Ad.4
Prowadzący obrady Marian Pęczek zaproponował przystępując do 4 punktu
porządku obrad zgłaszanie chętnych do pracy w komisji skrutacyjnej
nadzorującej przebieg tajnego głosowania mającego na celu wybór
Przewodniczącego Rady Gminy. Z sali padły kandydatury Pani Józefy
Bebłocińskiej – wyraziła zgodę, Pani Doroty Koniecznej – wyraziła zgodę oraz
Pana Wojciecha Wawro – wyraził zgodę. Komisja skrutacyjna ze swojego grona
wybrała przewodniczącą Panią Józefę Bebłocińską. Następnie przystąpiono do
zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono
kandydatury Pani Małgorzaty Ottenbreit- wyraziła zgodę oraz Pana Tadeusza
Wyrwasa – nie wyraził zgody. Nie zgłoszono innych kandydatur do objęcia tego
stanowiska. Pan Marian Pęczek zapytał, kto jest za zamknięciem listy
kandydatów. 14 radnych głosowało ”za” zamknięciem listy, 1 osoba wstrzymała
się od głosu. Komisja skrutacyjna przeliczyła i opieczętowała karty do
głosowania, które zostały rozdane radnym. Przystąpiono do tajnego głosowania
nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy. Członkowie komisji skrutacyjnej
zebrali i policzyli oddane głosy i sporządzili protokół z głosowania. Pani Józefa
Bebłocińska odczytała w/w protokół ogłaszając, że Przewodniczącą Rady Gminy
została wybrana jednogłośnie Pani Małgorzata Ottenbreit. Protokół
z głosowania wraz z kartami użytymi do oddania głosu jest załącznikiem nr 1 do
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Prowadzący obrady Radny Senior odczytał projekt uchwały. Przystąpiono do
głosowania w wyniku którego, uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie. Otrzymała ona nr VI / I / 1 / 10
i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.5
Następnie Pan Marian Pęczek składając gratulacje nowo wybranej
Przewodniczącej Rady Gminy powierzył jej przewodnictwo nad dalszym
przebiegiem obrad. Małgorzata Ottenbreit podziękowała za zaufanie, jakim
obdarzyli ją radni i zaproponowała przystąpienie do kolejnego punktu porządku
obrad.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczących Rady
Gminy. Z sali padły kandydatury Tadeusza Czyż – wyraził zgodę oraz Renaty
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Nowak – wyraziła zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Radni jednogłośnie
przegłosowali zamknięcie listy zgłoszeń.
Wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy dokonywano w głosowaniu tajnym.
Komisja skrutacyjna w składzie: Przewodnicząca Józefa Bebłocińska oraz
członkowie: Dorota Konieczna i Wojciech Wawro rozpoczęła pracę: policzono
i opieczętowano karty do głosowania. Radni oddawali głos poprzez postawienie
znaku X przy nazwiskach dwóch kandydatów na liście.
Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu
ogłosiła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani: Tadeusz Czyż,
który otrzymał 15 głosów oraz Renata Nowak – 15 głosów za kandydaturą.
Protokół z głosowania wraz z kartami użytymi do oddania głosu jest
załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie wyboru Wicerzewodniczących Rady
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/I/2/10. Stanowi ona załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad.6
Następny punkt porządku obrad dotyczył powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit zaproponowała zgłaszanie kandydatów
na członków komisji. Z sali padały nazwiska: Pani Józefa Bebłocińska –
wyraziła zgodę na kandydowanie, Pani Grażyna Jarema – wyraziła zgodę, Pan
Adam Biszczanik – wyraził zgodę, Pan Tadeusz Wyrwas –nie wyraził zgody.
Przewodnicząca Małgorzata Ottebreit zapytała, kto jest za zamknięciem listy
kandydatów. Radni jednogłośnie zdecydowali o zamknięciu listy.
W związku z kandydowaniem do komisji rewizyjnej Pani Józefa Bebłocińska
zrezygnowała z uczestnictwa pracach komisji skrutacyjnej. W ramach
uzupełnienia składu komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana
Krzysztofa Baraniuka, który wyraził na to zgodę. Radni jednogłośnie przyjęli tę
kandydaturę. Komisja skrutacyjna na przewodniczącego wybrała Panią Dorotę
Konieczną.
Wybory Komisji Rewizyjnej przeprowadzono w głosowaniu tajnym. Komisja
skrutacyjna przystąpiła do pracy - policzono i opieczętowano karty do
głosowania. Radni oddawali głos poprzez postawienie znaku X przy nazwiskach
trzech kandydatów na liście. Komisja skrutacyjna zebrała karty do głosowania,
przeliczyła głosy i sporządziła protokół, z którego wynika, że w skład Komisji
Rewizyjnej zostali powołani:
Pani Józefa Bebłocińska -15 głosów „za”
Pan Adam Biszczanik 14 głosów „ za”
Pani Grażyna Jarema 15 głosów „za”.
Komisja po krótkiej naradzie na przewodniczącego wybrała Pana Adama
Biszczanik.
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Protokół z głosowania wraz z kartami użytymi do oddania głosu jest
załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr VI/I/3/10. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Następnie prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit ogłosiła 15
minutową przerwę i zaproponowała, aby w jej trakcie chętni radni zapisywali
się do udziału w pracach stałych komisji Rady Gminy.
Ad.7
Po przerwie Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że radni skorzystali
z możliwości zapisania się do udziału w pracach komisji: Budżetu, Finansów
i Inwestycji; Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie
członkowie poszczególnych Komisji wychodzili na zewnątrz sali obrad
i wyznaczali spośród siebie przewodniczącego.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
stałych komisji Rady Gminy Wisznia Mała. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. Uchwała otrzymała nr VI/I/4/10. Stanowi ona załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Stanisławowi
Moikowi, który powiedział, że mimo tego, iż wydłuża się czas do złożenia
ślubowania przez wójta należy przystąpić do prac nad budżetem gminy na 2011
rok. Poprzednia Rada zakończyła kadencję 12 listopada. Wójt Gminy jest
zobowiązany do 15 listopada złożyć w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz
do Biura Rady Gminy projekt budżetu na przyszły rok. Mamy wybraną nową
Radę i stałe komisje, które mogą przystąpić do pracy nad przedłożonym
projektem. Mamy już grudzień, więc praca będzie intensywna. Życzę Państwu,
aby odbywała się ona dla dobra gminy i mieszkańców. Społeczeństwo to doceni,
a gmina będzie piękniejsza, na miarę naszych oczekiwań i możliwości –
powiedział Stanisław Moik.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała
głos Wójtowi Elektowi Jakubowi Bronowickiemu, który zwrócił uwagę radnych
na projekty uchwał rozdane w trakcie przerwy. Proponuję włączyć te uchwały
do dzisiejszego porządku obrad, z uwagi na konieczność podjęcia uchwał
dotyczących zatwierdzenia stawek wody w ustawowym terminie tj. najpóźniej 6
grudnia. Proszę też o wyznaczenie przerwy w obradach do 6 grudnia tak,
abyście Państwo mieli możliwość zapoznania się z niniejszymi projektamipowiedział Wójt Elekt.
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Następnie Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit przedstawiła projekt
zmian w porządku obrad i wprowadzenie:
 pkt 8 uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2010,
 pkt 9 uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 pkt 10 uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych
odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków Strzeszowie
Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem zmian w porządku obrad?
14 radnych głosowało „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit o godzinie 12.45 ogłosiła
przerwę w obradach do godziny 10.00 dnia 06 grudnia 2010 roku.

Protokół Nr VI/I/10
z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 06 grudnia 2010 r.

Obrady Rady Gminy wznowiono po przerwie w dniu 06 grudnia 2010 r.
o godzinie 10.00. Na sesji obecnych było czternastu członków Rady. Nieobecny
był radny Tadeusz Wyrwas. Lista obecności stanowi załącznik nr 6.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie
głosu Wójta Elekta Jakuba Bronowickiego, który omówił przyczyny zmian
w planie budżetu gminy na 2010 rok. Przypomniał, że w trakcie tegorocznej
powodzi ucierpiała u nas infrastruktura drogowa. Skutki powodzi usuwaliśmy
przy wykorzystaniu środków własnych, które przesuwaliśmy z innych zadań.
Udało nam się jednak pozyskać na ten cel dotację od Wojewody Dolnośląskiego.
Tą uchwałą wprowadzamy do budżetu dotację, a uwolnione w ten sposób środki
własne przeznaczamy na wydatki dotyczące ”akcji zima”. W związku z tym, że
na gminne składowisko odpadów w Mienicach przyjęto mniejszą niż planowano
ilość odpadów i obniżyła się łączna kwota opłat środowiskowych ponoszonych
przez gminę, stąd tę kwotę przeznacza się na remont mienia komunalnego.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przedstawiła opinię, na
podstawie której dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt uchwały w sprawie
zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok. Uchwała została przyjęta

5

jednogłośnie i otrzymała nr VI/I/5/10. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przystapiono do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodnicząca oddała głos kierownikowi Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Trzebnicy inż. Romanowi Rabiakowi, który przedstawił radnym
propozycje stawek wraz z kosztami eksploatacji wodociągów i kanalizacji.
Poinformował również, że 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
wodociągów, w tym m.in. koszty bezpośrednie(amortyzacje, wynagrodzenie
z narzutami, materiały, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatki
i opłaty oraz inne), raty kapitałowe, odsetki, należności nieregularne i wartość
niezbędnych przychodów. Stwierdził, że taryfowe stawki zaprojektowano dla
wody w kwocie 2,80 zł + VAT oraz 6,36 zł + VAT za 1m3 ścieków. Kierownik
Rejonowego Związku Spółek Wodnych powiedział, że taryfy urealniono rokiem
obrotowym i rokiem obrachunkowym, wzięto pod uwagę także wzrost ceny
energii elektrycznej i większą sprzedaż. Roman Rabiak poinformował radnych,
że wniosek taryfowy został przedłożony Wójtowi Gminy i zweryfikowany przez
jego służby. Dzisiaj przedkładamy go Państwu do zatwierdzenia.
Kierownik RZSW poinformował radnych o stanie wodociągów na terenie
gminy oraz o sposobie działania oczyszczalni ścieków. Stwierdził, że mimo, iż
jest to mała oczyszczalnia to ma wysokie koszty utrzymania co jest związane
z tym, że u nas funkcjonuje pięć przepompowni. Musimy także ponieść koszty
utrzymania pracownika na nocnej zmianie w oczyszczalni. Oczyszczalnia
funkcjonuje już wiele lat i niektóre jej elementy są przewidziane do remontu
i modernizacji.
Następnie głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak, który powiedział, że jego
zdaniem w dzisiejszych czasach kryzysu, gdy wielu ludzi traci pracę ta podwyżka
jest zbędna i nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia. W przedstawionym
projekcie określono koszty pośrednie na kwotę 130 tyś. zł. i jest to duży %
kosztów ogólnych. Proszę o wyjaśnienie, co się mieści w pojęciu kosztów
pośrednich? Roman Rabiak odpowiedział, że są to koszty biurowe, telefon,
Internet, prowizja bankowa, amortyzacja sprzętu biurowego, szkolenia
materiały biurowe, obsługa księgowa, którą prowadzi zewnętrzne biuro
rachunkowe, koszty wysyłki korespondencji.
Radny Zdzisław Zdobylak stwierdził, że najprawdopodobniej jest tak, że
co roku są podwyżki tej stawki, więc i w tym roku Spółki Wodne o nią występują,
a gdybyśmy jej nie uchwalili to i tak będzie się wam nieźle wiodło. Firma
powinna ciąć koszty i przynosić zyski.
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Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych stwierdził, że nie może
pozostać przy tej samej stawce, bo planowana jest podwyżka energii
elektrycznej i nie będzie jej z czego pokryć. Taryfa wynika z podziału kosztów
i ilości sprzedanej wody. Nasza firma nie generuje zysków. Nawet gdybyśmy go
mieli, musielibyśmy go przeznaczyć na działalność statutową np. remonty
urządzeń melioracji wodnych. Weźcie też Państwo pod uwagę, że
ograniczyliśmy zatrudnienie do minimum-powiedział R. Rabiak.
Radny Tadeusz Czyż zapytał, co to jest „działalność statutowa” wykazana
w strukturze kosztów?
W odpowiedzi R. Rabiak powiedział, że jest to dostarczanie wody,
oczyszczanie ścieków na terenie gminy Wisznia Mała oraz oczyszczanie
i konserwacja rowów i innych urządzeń melioracji wodnych.
Następnie głos zabrała Sławomira Hermann - kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy.
Przypomniała, że spółka RZSW w Trzebnicy do eksploatacji wodociągów weszła
w ’94 roku w wyniku przetargu. Na początku samorządu wodociąg był tylko na
północy gminy wybudowany dla potrzeb hodowli świń i bydła. Budowany był
z rur żeliwnych. Teraz ten odcinek wymaga gruntownego remontu. Od 1990
roku w wybudowaliśmy 100 km sieci wodociągowej. Wielu z Państwa
uczestniczyło w społecznych komitetach budujących te wodociągi, które
przyczyniły się do zwiększonego poboru wody. Musieliśmy szukać nowych źródeł
wody i środków na budowę stacji uzdatniania. Ujęcia wód muszą być bezpieczne
i zachowywać odpowiednie parametry, w tym celu Sanepid okresowo
przeprowadza kontrole. Musimy zachowywać ciągłość dostawy wody, bo to jest
gwarancją rozwoju gminy. RZSW co roku przedkłada nam sprawozdania
z działalności i my to bardzo dokładnie weryfikujemy. Ci ludzie, którzy w zimie,
w mrozy czy w deszczu usuwają awarie naprawdę nie zarabiają dużo, a my
mamy gwarancję, że jak będzie awaria to Spółki Wodne zrobią to szybko
i dobrze. Cena wody i ścieków idzie w górę, ale jest bardzo powiązana
z energią. Za każdy wydobyty m3 wody i wyprodukowanych ścieków wnosimy
opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Gmina nam
się powiększa, przychodzą nowi inwestorzy. Mamy plany rozbudowy
i systematycznie chcemy je realizować. Chcielibyśmy nawiązać współpracę
z Wrocławiem w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Czeka nas
rozbudowa kanalizacji, ale gmina musi mieć pomoc w tym obciążeniu
finansowym.
Radny Zdzisław Zdobylak stwierdził, że radni powinni w szczegółach
zostać poinformowani ile zużyto energii w roku ubiegłym, a ile planuje się zużyć
w roku przyszłym i przy jakiej stawce, to samo odnośnie paliwa czy innych
składników, które maja wpływ na wzrost taryfy.
Sławomira Hermann zwróciła uwagę, że według ustawy Spółki Wodne
przedkładają Wójtowi Gminy kalkulację kosztów, który się z tym zapoznaje,
następnie przedkłada Radzie Gminy zweryfikowane już stawki do zatwierdzenia.
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W głosowaniu oddano 12 głosów ”za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymał
się”. Uchwała została przyjęta otrzymała nr VI/I/6/10. Stanowi ona załącznik nr
8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Sławomira Hermann poinformowała, że gmina będzie dopłacała do ceny
ścieków dostarczanych na gminną oczyszczalnię ścieków i mamy nadzieję, że ta
dopłata pozwoli udźwignąć tę cenę przez mniej zamożną ludność.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt uchwały
w sprawie dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych na gminną oczyszczalnię
ścieków w Strzeszowie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
VI/I/7/10. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Tadeuszowi
Gardynie, który zwrócił się z zapytaniem, kto w gminie odpowiada za
odśnieżanie ulic, do kogo zgłaszać uwagi?
Zgłoszenia odnośnie odśnieżania przyjmuje Tadeusz Florek- powiedziała
Sławomira Hermann.
Sołtys Ligoty Pięknej pani Daniela Ciecierska zwróciła uwagę, że po
kampanii wyborczej zostało jeszcze dużo plakatów porozwieszanych po
miejscowościach. Najtrudniej jest usunąć te, które wiszą na wysokości 2
metrów.
W odpowiedzi Zastępca Wójta stwierdził, że komitety wyborcze mają 30
dni na posprzątanie reklam wyborczych, gdyby tego nie uczyniły zrobi to gmina,
a kosztami obciąży komitety.
Ad.12
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata
Ottenbreit zakończyła obrady słowami „zamykam sesję Rady Gminy” o godzinie
12.35.
Podpisała:
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