Protokół Nr VI/XXIII/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 31 października 2012 roku
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit otworzyła XXIII sesję Rady Gminy
Wisznia Mała o godzinie 10.00 witając radnych oraz gości, a w szczególności Posła na Sejm
RP Pana Marka Łacińskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wisznia Mała podziękowała Panu
Posłowi za przybycie i wyraziła przekonanie, że wizyta ta jest doskonała okazją dla radnych
i sołtysów do zadawania pytań oraz poznania planów Parlamentu wobec Samorządów.
Następnie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Bronisława Gorczycy –
pierwszego przewodniczącego rady gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu).
Nieobecny: Zdzisław Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 10
W posiedzeniu uczestniczyli również:
• p. Jakub Bronowicki – Wójt Gminy,
• p. Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy,
• p. Sławomira Hermann- kierownik referatu gospodarki komunalnej i
infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy
• p. Sołtysi wg. listy obecności,
• przedstawiciele lokalnej prasy
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przedstawiła porządek obrad
przewidziany do realizacji na dzisiejszej sesji z uwzględnieniem zmian wnioskowanych przez
Wójta Gminy, a dotyczących wprowadzenia w punkcie 8 porządku obrad projektu uchwały
w sprawie określenia wzoru formularza informacji do podatku rolnego oraz w punkcie 9
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych do podatku
od nieruchomości. Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit odczytała program sesji
po zmianach i zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za 2013
rok.
6. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2013 rok.
8. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji do podatku rolnego.
9. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
do podatku od nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wisznia Mała.

11. Uchwała w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wisznia Mała.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Panu Markowi Łapińskiemu, który
podsumował mijający rok. Zwrócił uwagę na wzrastającą rolę aglomeracji wrocławskiej,
wzrost liczby mieszkańców i uzasadnione oczekiwania dotyczące realizacji kolejnych
inwestycji. Obecnie dużym problemem są tworzące się korki w miejscowości Kryniczno. Jest
to problem nie tylko mieszkańców, ale i lokalnych władz oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Na chwilę obecną proponuje się rozwiązanie tymczasowe,
połowiczne, czyli modernizację systemu świateł drogowych, który ma być oparty o analizę
ruchu na drodze. Mamy nadzieję, że to częściowo przynajmniej pozwoli na złagodzenie tego
problemu, ale czy będzie rzeczywistym antidotum na tworzące się korki? Ja początkowo
byłem za likwidacją świateł, ale obecnie popieram propozycję pana Wójta, który na
wspólnym spotkaniu z GDDKiA oraz wicemarszałkiem Radoniem zdecydowanie przedstawił
oczekiwania Gminy Wisznia Mała dotyczące przebudowy tego skrzyżowania oraz propozycje
rozwiązań oświetlenia w Machnicach i Wysokim Kościele. Jeżeli chodzi o inwestycję
dotyczącą budowy drogi ekspresowej S-5 to jest ona bardzo ważna ze względu na rozwój
powiatu i całego regionu. Na początku roku pojawiła się kwestia zabezpieczenia środków na
wykup gruntów. Kilka interpelacji i powstanie zespołu ds. budowy S5 spowodowało, że
minister transportu zabezpieczył na to środki finansowe. Dzięki temu wojewoda dolnośląski
wydał decyzję dotyczącą realizacji tej inwestycji. W tej chwili czekam na pisemną informację
z ministerstwa transportu w tej sprawie. Teraz mamy etap wyceny gruntów, wykup będzie
w przyszłym roku i od 2014 roku przetarg na realizację tej budowy. Oczywiście nie jest tak,
że ta inwestycja musi być zrealizowana. Jeżeli nastąpią problemy z wyceną czy wykupem
gruntów, propozycje zmian trasy czy usytuowania ekranów akustycznych itp. to mogłoby być
powodem do spadku na koniec kolejki oczekujących. W przypadku problemów z wyceną czy
wykupem moje biuro jest otwarte, zapraszam postaram się pomóc.
Pan Poseł Marek Łapiński podziękował za pomoc w realizacji przystanku kolejowego
w Pierwoszowie. To dzięki Państwa determinacji i decyzjom finansowym udało się
spowodować, że na przełomie roku ta inwestycja będzie zrealizowana, a mieszkańcy od
wiosny będą mogli podróżować już koleją.
Pan Poseł Marek Łapiński podziękował za możliwość spotkania, a Pan Wójt i
Przewodnicząca Rady za informacje i wyjaśnienia problemów związanych z budową S5.
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, informując o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym:
•
27 września – spotkanie dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy. Jest
to w zasadzie cykl spotkań, które mają nam przybliżyć jak będzie wyglądała od lipca
przyszłego roku gospodarka śmieciowa. Będziemy organizowali spotkania
z mieszkańcami na ten temat.
•
28 września razem z Panią kierownik SAPO byliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim w sprawie pozyskania środków finansowych dla naszej oświaty.

•
7 października – koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej, tym razem w Kościele w Krynicznie. Był to koncert muzyki
celtyckiej i popularnej w wykonaniu Lindsay Davidson.
•
8 października – prezentacja Strategii Rozwoju Dolnego Śląska. Województwo
wyznacza cele, na które zostaną wydatkowane środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Hasło przewodnie to „Blisko siebie, blisko Europy”. Jeżeli ktoś chciałby bliżej
zapoznać się ze Strategią to jest ona w całości opublikowana na stronach Urzędu
Marszałkowskiego. Naszą Gminę w zasadzie interesują trzy kierunki działań tj.
rozwój gospodarczy i budowa autostrady, rozwój wrocławskiego obszaru
metropolitarnego oraz Doliny Odry.
•
16 października pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Psarch
połączone z wręczeniem nagrody Wójta Gminy dla pani dyrektor Elżbiety
Komarzyńskiej.
•
17 października – w Szkole Podstawowej w Psarach Kuratorium Oświaty
przeprowadza ewaluację pracy szkoły w ramach, której odbywają się spotkania
z rodzicami, nauczycielami i pobliskim środowiskiem.
•
19 października – pasowania pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej
w Wiszni Małej. Dzieci zaprezentowały oryginalne, bardzo ciekawe przedstawienie
teatralne.
•
19 października – inauguracja działalności Uniwersytetu Dorosłego Człowieka.
W zajęciach tych mogą uczestniczyć już osoby po 18 roku życia. Będzie to miejsce
spędzenia wolnego czasu, czy zaprezentowania swojego hobby.
•
21 października – w Kościele w Wysokim Kościele w ramach Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej odbył się koncert Doroty Osińskiej.
•
23 i 24 października pasowanie pierwszoklasistów tych ze Szkoły
Podstawowej i tych z Gimnazjum w Szewcach, które było połączone z wręczeniem
kolejnej nagrody Wójta Gminy dla Pani Anety Gietling – nauczycielki nauczania
początkowego, która została także doceniona przez Stowarzyszenie Oświatowe
„SOWA” za sukcesy swoich uczniów w olimpiadach i konkursach.
•
25 października uroczysty odbiór samochodu do przewozu dzieci
niepełnosprawnych, którego zakup w połowie został dofinansowany przez PFRON.
Niestety nie wszystkie dzieci z terenu naszej Gminy mogą chodzić do naszych szkół,
niektóre wymagają specjalnej troski, a Gmina zapewnia możliwość transportu.
•
25 październik - w hotelu pana Hadały w Psarach gościliśmy inżynierów
z terenu Powiatu. Była to dobra okazja do promocji naszej gminy.
•
26 październik – finał konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn. „Krusnal
Bezpieczniak”. Jest to konkurs, w którym dzieci wykazują się wiedzą jak bezpiecznie
pracować w gospodarstwie rolnym. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszych szkół,
którzy mają coraz większą wiedzę w tej dziedzinie i zdobywają nagrody.
•
30 października - uczestniczyłem w spotkaniu pn. „Unia Kultur”, które inicjuje
działania mające zintegrować dolnoślązaków pochodzących z różnych stron Polski
i Kresów Wschodnich np. nasza młodzież dba o groby naszych bliskich na
Wschodzie. Motorem tych działań jest pani Grażyna Orłowska Sondej. Co roku
w lipcu wyjeżdża konwój do Ukrainy, Litwy i tam pielęgnuje polskie groby. Chcemy
zachować pamięć o naszych przodkach w nas.
Ad.3
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit informując o
dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że
stwierdzone nieprawidłowości polegały na nie wpisywaniu adnotacji „nie dotyczy” w
rubrykach, które nie dotyczyły składającego oświadczenie majątkowe, w części VIII
oświadczenia nie podawano dochodów w rozbiciu na poszczególne tytuły, lub nie
rozgraniczano czy majątek należy do wspólnoty małżeńskiej czy jest własnością odrębną. Do
dnia 30 listopada wszystkie osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości są zobowiązane
do ich poprawy i uzupełnienia.
Ad. 4
Głos zabrała kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej
Pani Sławomira Hermann informując, że uchwała ta porządkuje sprawy budżetowe, gdyż do
Urzędu Gminy wpłynęły ponadplanowe dochody w łącznej wysokości 245.300 zł i te
dochody rozplanowujemy w ten sposób, że 184 354 zł przeznaczamy na wydatki dotyczące
odsetek od samorządowych papierów wartościowych.
Wojewoda Dolnośląski poinformował o przyznaniu dotacji w kwocie 60.945,87zł
z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
w 2011 r.
Na wniosek kierownika Samorządowej Administracji Placówek oświatowych
dokonujemy przeniesienia wydatków między rozdziałami 801i 854.
Jest ciągła potrzeba wydatkowania pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg.
Krótkotrwały atak zimy spowodował, że musieliśmy ze względów bezpieczeństwa ponieść te
wydatki. Są one nieefektywne, ale niestety niezbędne.
Wydatkujemy także kwotę 14 000 zł na odszkodowania za działki nabyte na
poszerzenie dróg gminnych oraz 20 188 zł na zakup wraz z montażem pomieszczenia
szatniowo-sanitarnego na boisku w Szymanowie wraz z szambem. Opis tego zadania zostanie
zmieniony w uchwale listopadowej, ponieważ to nie może być kontener, ale budynek.
Przyłącza do niego zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Tam przy boisku jest też plac
zabaw dla dzieci i będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Pojawił się nieprzewidziany wydatek związany z awarią starego kotła c.o. w budynku
komunalnym w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii.
W § 5 na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej dokładnie rozpisujemy, czego
dotyczy rezerwa, która jest w budżecie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/192/12 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Głos zabrał Wójt Gminy informując radnych o obowiązku skonstruowania budżetu
gminy na rok przyszły. Minister Finansów podał maksymalną stawkę za q żyta. W tamtym
roku wynosiła ona 74,18 zł, w tym roku ustalono ją na poziomie 75,86 zł. Proponuję obniżyć
ją do kwoty 60 zł za 1q żyta, czyli pozostawić na takim samym poziomie jak w roku
ubiegłym.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku
rolnego za 2013 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została

przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/193/12 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Jakubowi Bronowickiemu, który
przedstawił propozycję uchwały oraz tabelaryczne zestawienie, w którym, jak co roku
zaprezentowano maksymalne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów na 2013 rok
i wyliczenie dochodów wg. tej maksymalnej stawki, dalej stawki obowiązujące w roku 2012
w naszej gminie i propozycje stawek na rok przyszły. Zastosowano też podział na osoby
fizyczne i prawne.
Jeżeli chodzi o zwolnienia to od lat stosujemy te same ulgi. Nie wprowadzamy
żadnych zmian. Gdybyśmy przyjęli te stawki to dochody gminy wzrosną o 200-240 tyś. zł.
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/194/12 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Wójt Gminy poinformował, że nie proponuje się zmian stawek w podatku od środków
transportowych w stosunku do ubiegłego roku.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na 2013 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/195/12 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Wójt Gminy poinformował, że uchwałą tą i następną określamy wzory formularzy do
podatku rolnego oraz informacji i deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości
Staramy się dostosować wzór dokumentu do naszej specyfiki określonej w uchwale w ten
sposób, żeby te dokumenty były ze sobą spójne.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji do podatku
rolnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/196/12 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych do podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/197/12 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z
obrad Rady Gminy.

Ad. 10
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości jest niezbędnym etapem przygotowania nowych nieruchomości do
sprzedaży, gdyż te, które obecnie są wystawione nie znajdują nabywców. To potem ma
odzwierciedlenie w budżecie.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/198/12 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.11
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując radnych, że zostały spełnione
zapowiedzi rządu i dziś prawo przymusza nas do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy
na jednomandatowe okręgi wyborcze. O ilości mandatów nadal decyduje liczba mieszkańców
przypadająca na 1 mandat tzw. norma przedstawicielstwa. W przedstawionym podziale gminy
na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest sołectwo. Sołectwa
podzielono na dwa albo więcej okręgów (Psary, Ligota Piękna, Strzeszów) lub łączono np.
Ozorowice ze Strzeszowem w celu utworzenia okręgu wyborczego tak żeby zachować
jednolitą normę przedstawicielstwa. Te zmiany w prawie wyborczym zmuszają nas do
przekształcenia dotychczasowych 12 okręgów wyborczych na 15 okręgów
jednomandatowych. Ten nowy podział na okręgi wyborcze obowiązywał będzie do wyborów
Rady Gminy przeprowadzanych na kadencję w latach 2014-2018.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/199/12 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który poinformował o skardze na
działalność Wójta złożonej do Najwyższej Izby Kontroli. Skarga dotyczy nie tylko
samorządu, ale i administracji rządowej, Inspekcji Ochrony Roślin, Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Nastąpiło wytrucie pszczół. Właściciel zgłosił to telefonicznie. Nasz pracownik zawiadomił
telefonicznie stosowne instytucje o zgłoszeniu dokonanym przez skarżącego tj. Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Trzebnicy, Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który w ramach kompetencji ustawowych wykonuje
czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia
zwierzęcego w tym produktów pszczelich nieprzetworzonych. My nie mamy możliwości
technicznych i nie ma niestety żadnych uregulowań prawnych, które normowałyby działania
Wójta w tym zakresie.
Przedmiotowa skarga była dogłębnie analizowana przez Komisję Rewizyjną Rady
Gminy w dniu 22 października 2012 r. i po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wysłuchaniu
wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała skargę za niezasadną.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wisznia
Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXIII/200/12 i jest załącznikiem nr 10 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Radni jednogłośnie, bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXII/12 z dnia 26 września
2012 roku.
Ad. 14
Nie było pytań i wniosków.
Ad.15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.

Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka

