Protokół Nr VI/XXV/12
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit otworzyła XXV sesję Rady Gminy
Wisznia Mała o godzinie 10.00 i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła,
że na ogólny stan 15 radnych na sali obrad obecni są wszyscy członkowie Rady Gminy.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do 21.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 p. Jakub Bronowicki – Wójt Gminy
 p. Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy,
 p. Maria Januszek – Skarbnik Gminy
 p. Sławomira Hermann – kierownik referatu gospodarki komunalnej i
infrastruktury technicznej
 p. Aleksandra Bębenek – młodszy referent ds. gospodarki odpadami
 p. Marcin Buczak – podinspektor ds. infrastruktury technicznej
 p. arch. Joanna Mierzejewska – projektantka miejscowego planu
zagospodarowania terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie
MPZP POLIGON III oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała
 p. Sołtysi wg. listy obecności.
Ad.2
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad przewidziany do realizacji
na posiedzeniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2013 – 2020.
4. Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2013.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2012-2020.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
7. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych odprowadzanych na gminną
oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Wisznia Mała
10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.
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12. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
13. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
14. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wisznia Mała.
15. 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 gospodarowania odpadami komunalnymi.
16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szewce na lata 2013 –
2020.
17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wisznia Mała na lata
2013 - 2020.
18. Uchwała w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębie Krzyżanowice o nazwie MPZP KRZYŻANOWICE I.
19. Uchwała uchylająca uchwałę Nr VI/XX/178/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1
sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III.
20. Uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie
POLIGON III z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wisznia Mała”.
21. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III.
22. Uchwała w sprawie nadania nowego Statutu jednostki budżetowej pod nazwą
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
25. Zamknięcie obrad.
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy prosi się o wykreślenie z porządku obrad punktu 18 tj. projektu uchwały
w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Krzyżanowice o nazwie MPZP KRZYŻANOWICE I, a wpisanie w to miejsce projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr VI/IX/79/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w
Szewcach. Punkt dotyczący informacji i komunikatów Wójta i Przewodniczącego przesuwa
się do punktu 24.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto jest za przyjęciem takiego
porządku obrad. Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
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Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że na dzisiejszej sesji kończymy rok
porządkując sprawy budżetowe i zaczynamy 2013. Mamy przed sobą projekt budżetu, który
składa się z dwóch części tj. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz projektu uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok. Oba te projekty były szczegółowo
analizowane przez Komisje Rady Gminy, zostały także zgodnie z wymogiem przekazane
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zapisaliśmy tam zadania, na które dostaliśmy pieniądze
lub mamy na to nadzieję. Ciągle czekamy na rozstrzygnięcie, czy będą pieniądze na realizację
schetynówki Kryniczo – Malin - Ligota Piękna. Decyzja ma być w połowie stycznia. Bardzo
ważną inwestycją, którą realizujemy jest budowa kanalizacji sanitarnej. Odbył się przetarg na
budowę pierwszej części kanalizacji w Ligocie Pięknej i 19 grudnia podpisaliśmy umowę z
wykonawcą tej inwestycji.
Część naszego przyszłorocznego zadłużenia jest związana z tym, że chcemy pozyskać
pieniądze na budowę kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Państwo
sołtysi także starają się, aby pieniądze pochodzące z Funduszów Sołeckich były inwestowane
w infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom.
Dużym finansowym wyzwaniem jest także oświata. Szczególnie wymagające
inwestycji to budynki szkolne w Psarach i Wiszni Małej. Plan odnowy miejscowości Wisznia
Mała pozwoli nam sięgnąć po środki na przebudowę obiektów zabytkowych. Oświata - to
także dokończenie budowy przedszkola. W 2013 przewidujemy wykonanie ocieplenia i
elewacji, bo tego nie dało się zrobić w tym roku.
Niestety musimy liczyć się z tym, że ten rok nie będzie najobfitszy. Kryzys, o którym
się mówi od dłuższego czasu dociera także do nas. Nasi duzi podatnicy oczekują niższych
opłat grożąc, że zamkną działalność. W przyszłym roku kończymy spłatę pożyczek
zaciąganych na budowę oczyszczalni ścieków. Wykupiliśmy obligacje, nasze długi zmniejszyły
się. Mamy przygotowane mienie do sprzedaży na prawie 2 mln złotych.
W budżecie zapisaliśmy tylko 800 tyś. zł dochodu z tego tytułu, ale nie jesteśmy pewni czy
chociaż to się nam powiedzie. Jeżeli chodzi o WPF to planujemy zadłużenie na poziomie 45%
naszych dochodów i niestety raczej nie spodziewamy się większych dochodów niż
zaplanowaliśmy.
Wójt Gminy poinformował radnych o wydaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013w uchwale
V/293/2012, o podjęciu uchwały nr V/294/2012 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu Gminy Wisznia Mała przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
oraz uchwały nr V/295/2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2013-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/211/12 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/212/12 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrała kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
Sławomira Hermann. Powiedziała, że tą uchwałą porządkuje się finanse pomiędzy działami i
paragrafami, i są to zmiany niezbędne do zamknięcia roku i wykreślenia deficytu.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni szczegółowo przedyskutowali zamiany
zawarte w projekcie uchwały na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, ale jeżeli są jeszcze
wątpliwości to proszę zadawać pytania. Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2012-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/213/12 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/214/12 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrał Wójt Gminy proponując zachowanie stawek za wodę na dotychczasowym
poziomie do czasu nim nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie okrzepnie i nie
wyliczy własnej stawki. Stąd prośba o przedłużenie obowiązywania obecnych stawek do 31
grudnia 2013 r. A skoro taryfy za wodę mamy pozostawić, to proponujemy także przedłużyć
dopłatę do ścieków w takiej samej wysokości jak obecnie obowiązująca.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/215/12 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych odprowadzanych
na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/216/12 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
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Ad.9
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował radnych, że jest to
ogólna uchwała, która będzie służyła do realizacji wnoszonego aportem majątku do mienia
Spółki. Wójt na takie działanie musi mieć każdorazowo zgodę Rady Gminy. Jest to niezbędne,
żeby była pełna przejrzystość tego, co dzieje się z majątkiem Gminy.
Radny Zdzisław Zdobylak wyraził wątpliwość czy w tekście projektu uchwały nie
powinien być zawarty zapis mówiący o tym, że Wójt nie może dokonać zbycia majątku
powyżej 50% na rzecz spółki tak, żeby Gmina nie utraciła kontroli nad mieniem.
W odpowiedzi Wójt Gminy stwierdził, że gdyby miał się odbyć jakikolwiek ruch za
każdym razem Wójt Gminy musi mieć na to zgodę Rady, czyli do każdego szczegółowego
działania musi zostać podjęta uchwała.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/217/12 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Wisznia Mała.
Głos zabrał sekretarz Gminy Mariusz Fedzin informując, że proponuje się ustalić tę
opłatę w wysokości 10 zł. Kwota ta jest dochodem własnym Gminy. Obecnie 3 podmioty
mają prawo działać w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie:
„za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/218/12 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.
Wójt Gminy powiedział, że Gminny Program Profilaktyki jest skonstruowany w ten
sposób, że wyczerpuje wszystkie możliwe działania w stosunku do osób potrzebujących
wsparcia w tym zakresie. Na stałe mamy zatrudnionego psychologa. Dużą część pieniędzy,
które mamy z koncesji za alkohol przeznaczamy na działalność świetlic środowiskowych.
Mamy także dotację celową na konsultacje z prawnikiem. Nie zmieniamy zasad
wynagradzania członków Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/219/12 i jest załącznikiem nr 10 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
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Salę obrad opuścił radny Franciszek Owsiański i od tej chwili w głosowaniach brało
udział 14 (czternastu) radnych.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku obliguje gminy do podjęcia do końca roku uchwał dotyczących zagospodarowania
odpadów. Chodzi tu o gospodarstwa domowe. Od lipca przyszłego roku to gmina zbierze
odpady i dostarczy je do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw.
RIPOK Ta sama ustawa zobowiązała Sejmiki Województw do dokonania podziału
województwa na regiony. W naszym regionie jest tylko jeden taki RIPOK w Rudnej. Ta
instalacja jest w tej chwili monopolistą i ustaliła wysokie koszty odbioru śmieci. WPO ALBA
już poinformowała wszystkich o zmianie kosztów na 420 zł, a dotychczas było to 185 zł netto
za tonę zmieszanych odpadów komunalnych. Gmina od każdej tony odpadów, jaką
wywieziemy do Rudnej musi zapłacić 453 zł brutto. Na terenie Gminy musimy też
zlokalizować punkt selektywnej zbiórki odpadów. Mamy takie miejsce w Mienicach i musimy
przewidzieć także koszty utrzymania tego punktu. Jest taka zasada, że im bardziej uciążliwy
odpad tym większa stawka opłaty środowiskowej. Ustawa precyzuje cztery możliwe sposoby
wyliczenia opłaty tj. w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości i ta
wydaje się najbardziej sprawiedliwa; od ilości zużytej wody, od m² budynku i od
gospodarstwa domowego. Jest przygotowywana nowelizacja tej ustawy i mają zostać
dopuszczone do stosowania bardziej elastyczne metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami. Niestety ta nowelizacja jeszcze nie weszła w życie i nie możemy jej stosować, a
prawo przymusza nas żeby do końca roku podjąć te uchwały. Nowelizacja uchwały ma wejść
w życie w styczniu i mamy nadzieję, że w I półroczu powstaną w naszym regionie jeszcze
dwie instalacje RIPOK, a to stworzy konkurencję, która przyniesie obniżkę cen.
Następnie pracownicy referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej w
Urzędzie Gminy Wisznia Mała podinspektor Marcin Buczak oraz młodszy referent Aleksandra
Bębenek przedstawili informacje prezentujące najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany
przepisów dotyczących utrzymania porządku i czystości. Poinformowali, że w myśl tych
nowych przepisów mieszkańcy będą korzystali z prostego systemu, który ma zapewnić
większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W ramach
przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w
drodze uchwały wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina z kolei będzie miała obowiązek
zapewnić dobrze zorganizowaną zbiórkę odpadów oraz punkty odbioru odpadów
problemowych, a powstające odpady będą przekazywane do instalacji regionalnych, które
zapewnią odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać
najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która
zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą. Referenci zwrócili uwagę, że nowy
system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów
trafiających do instalacji z odzysku, a także znikną nielegalne wysypiska odpadów. Każdy
mieszkaniec będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych
punktów selektywnego zbierania odpadów.
Jeżeli chodzi o wysokość stawki to składają się na nią odbiór i transport odpadów,
utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów i obsługa administracyjna systemu.
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Wyliczając stawkę dla naszej gminy zastosowaliśmy metodę od ilości osób zamieszkałych na
terenie nieruchomości. Po wyliczeniach ustalono, że jeżeli mieszkańcy podejmą się
selektywnej zbiórki odpadów to do wyliczenia opłaty przyjmuje się stawkę 11,50 zł x ilość
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, jeżeli nie to stawka wynosi 18 zł.
Głos zabrał radny Tadeusz Czyż przypominając, że Konstytucja RP zawiera zapis
mówiący o szczególnej opiece Państwa nad rodziną, a w przypadku tej uchwały nie trudno
zauważyć, że ucierpią rodziny wielodzietne. Jest to metoda, która preferuje osoby samotne.
W tej chwili jesteśmy na etapie pozwalającym na podjęcie uchwały, która może wspomóc
rozwój prospołeczny i prorodzinny. Zwłaszcza, że obecnie nie ma żadnych rozwiązań, które
wspomagałyby rodziny wielodzietne. Uważam, że powinniśmy wykorzystać tę szansę na
wsparcie tych rodzin. Prognozy są takie, że będzie coraz mniej Polaków i my takimi
uchwałami do tego dążymy. Powinniśmy myśleć o przyszłości Państwa. Ten system, który
chcemy przegłosować wcale nie jest sprawiedliwy, daje za to jasny przekaz „nie opłaca się
mieć dzieci” i na pewno jest restrykcyjny dla rodzin wielodzietnych.
Głos zabrał sołtys Mirosław Moczulski, który powiedział, że jeżeli mówi się tu o
sprawiedliwości, to trzeba też powiedzieć o dwójce samotnych emerytów, którzy razem
otrzymują 1500 zł emerytury, a ze śmieci produkują niewielki worek opakowań po lekach. To
jaka dla nich jest sprawiedliwość?
Radny Zdzisław Zdobylak powiedział, że jest to bardzo trudny problem do
rozstrzygnięcia. Trzeba się zorientować ile jest rodzin wielodzietnych, a ilu emerytów?
Wójt Gminy powiedział, że nie może się zgodzić ze stwierdzeniem, że nie ma innych
działań prorodzinnych. Przecież te działania, które podejmujemy w ramach oświaty, czy
poprzez pomoc społeczną pozwalają na wsparcie rodzin wielodzietnych z innych źródeł. Na
ten moment mamy tylko takie możliwości i tylko w ten sposób możemy do tego podejść. Gdy
tylko będą możliwości prawne i nowela ustawy wejdzie w życie możemy do tej uchwały
powrócić.
Radny Wojciech Wawro zapytał czy odpady z firm działających na terenie Gminy też
były brane pod uwagę przy wyliczaniu kosztów stawki? Marcin Buczak odpowiedział, że tak,
gdyż z firm tych są odbierane odpady komunalne i mamy odpowiednie wyliczenia. To
wszystko mieści się w granicy błędu, na razie są to szacunki. Więcej będziemy wiedzieć za
rok, kiedy będziemy dysponować swoimi danymi za półrocze.
Wójt Gminy dodał także, że dopiero nowelizacja uchwały pozwoli na ustalenie
sołtysów jako inkasentów tej opłaty, gdyż w tej chwili nie ma jeszcze takiej możliwości. Jest
jeszcze wiele niedoskonałości tej ustawy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –8 (osiem), „przeciw”- 2 ( dwa), „wstrzymał się”- 4 (cztery). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/XXV/220/12 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 3 (trzy). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VI/XXV/221/12 i jest załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
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Ad.14
Głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych, że szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy określa regulamin. Ustawodawca szczegółowo określił
kwestie, jakie powinny być w nim uregulowane. Dotyczą one selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (papier i makulatura; metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe; opakowania szklane; odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone; przeterminowane leki i chemikalia;
zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady
wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony); uprzątania błota,
śniegu lodu czy innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego. Regulamin zobowiązuje właścicieli nieruchomości do pozbywania się odpadów
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości
oraz określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe pod stałym i skutecznym
dozorem i w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego oraz bezpieczeństwa osób
trzecich. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych
w specjalnych pojemnikach, których pojemność musi być dostosowana do ilości
wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.
Pojemniki te powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla użytkownika jak i osób uprawnionych.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
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/XXV/222/12 i jest załącznikiem nr 13 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę od dnia 1 lipca 2013 roku. Wójt Gminy Jakub
Bronowicki poinformował, iż uchwała precyzuje, że na terenie gminy będzie działał punkt
selektywnej zbiórki odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 100 do18.00 i w
soboty od 10 do15.00. Punkt ten nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych. Wójt Gminy
poinformował także, że szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie
przedstawiony najpóźniej do 30 czerwca 2013 r.
Podjęcie 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 poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXV/223/12 i jest załącznikiem nr 14 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.16
Głos zabrał Wójt Gminy przypominając, że niektóre z miejscowości naszej Gminy już
otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich między innymi
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Krzyżanowice, Rogoż, Ozorowice, Strzeszów. Uchwała ta jest elementem niezbędnym do
złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu Odnowa i Rozwój Wsi. Te
plany były przygotowywane w ścisłej współpracy z mieszkańcami wsi, obecnie wymagają
zatwierdzenia przez Radę Gminy i dopiero wtedy będziemy mogli złożyć wniosek do
konkursu i starać się o dofinansowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szewce na
lata 2013 – 2020.
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/XXV/224/12 i jest załącznikiem nr 15 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wisznia Mała
na lata 2013 – 2020.
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/XXV/225/12 i jest załącznikiem nr 16 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/IX/79/11 Rady Gminy Wisznia
Mała z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z siedzibą w Szewcach. Głos zabrał Sekretarz Gminy informując, że w związku
z przeniesieniem przedszkola do nowej siedziby istnieje konieczność wprowadzenia
informacji o zmianie adresu w w/w uchwale, akcie założycielskim oraz Statucie. Podejmując
uchwałę uporządkujemy te sprawy. Pytań nie zgłoszono.
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/XXV/226/12 i jest załącznikiem nr 17 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.19
Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska informując, że uchwała ta dotyczy planu
zagospodarowania przestrzennego opracowywanego dla firmy TOYA. Przez jego środek
przebiega droga ekspresowa S5. Wojewoda miał liczne wątpliwości odnośnie zgodności tej
uchwały ze Studium i z przepisami prawa. Udzieliliśmy wymaganych wyjaśnień, ale
uzgodniliśmy teżz Wydziałem Kontroli i Nadzoru, że pewne zapisy w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego POLIGON III trzeba poprawić. Z tego względu konieczne
jest uchylenie uchwały Nr VI/XX/178/12.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr VI/XX/178/12 Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III.
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/XXV/227/12 i jest załącznikiem nr 18 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
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Ad.20
Głos zabrała arch. Joanna Mierzejewska wyjaśniając, że Rada Gminy stwierdziła
zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Kryniczno z ustaleniami Studium. Jednakże kontrola Wojewody
Dolnośląskiego ujawniła istniejące niezgodności między innymi w zakresie nazewnictwa oraz
dopuszczenia funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej aktywności gospodarczej.
Dopuściliśmy
w miejscowym planie zabudowę mieszkaniową z tej racji, że firma TOYA na całej długości
pola golfowego wynegocjowała montaż ekranów dźwiękochłonnych. Z sali padło pytanie czy
będzie można zachować w tym terenie funkcję mieszkaniową? Pani J. Mierzejewska
odpowiedziała, że nie. Funkcja ta została wykreślona z zapisów MPZP POLIGON III.
W konsekwencji stwierdzenie o zgodności ze studium dla nowej edycji planu należy ponowić.
Z uwagi na to, że firma TOYA złożyła oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do projektu planu
po korekcie, nie będziemy go ponowne wykładać do wglądu. Pod względem przeznaczenia
terenu plan jest zgodny ze studium, gdyż większość obszaru jest przeznaczona na aktywność
gospodarczą – tereny usług i produkcji.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP
POLIGON III z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 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/XXV/228/12 i jest załącznikiem nr 19 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.21
Arch. Joanna Mierzejewska poinformowała, że Wojewoda Dolnośląski w wyniku
przeprowadzonego postępowania nadzorczego wobec uchwały w sprawie MPZP POLIGON III
przedstawił wątpliwości, co do jej zgodności z przepisami prawa. Zastosowaliśmy się do
sugestii organu nadzoru i wprowadziliśmy korekty. Tym samym spełniliśmy zalecenia
Wojewody. Po uchyleniu przez Radę Gminy uchwały Nr VI/XX/178/12 i po wprowadzeniu
niezbędnych korekt przedstawiamy Radzie projekt uchwały pozbawiony zapisów
zakwestionowanych przez organ nadzoru.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III.
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/XXV/229/12 i jest załącznikiem nr 20 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.22
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Mariusz Fedzin informując, że po kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej dostosowujemy Statut SAPO do sugestii kontrolerów i
obowiązujących przepisów prawa. Aby jednak nie wprowadzać zmian i żeby zachować
przejrzystość Statutu przedkładamy tekst jednolity.
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Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu jednostki budżetowej pod
nazwą Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych 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/XXV/230/12 i jest załącznikiem nr 21 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad.23
Radni bez uwag przyjęli Protokół nr VI/XXIV/12 z dnia 28 listopada 2012 roku.
Ad.15
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, które miały
miejsce od czasu ostatniej sesji, a dotyczyły naszej Gminy:
- 29 listopada – zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie
zagospodarowania przestrzennego gminy. Nasze Studium jest nadal obowiązujące.
- 29 listopada – spotkanie z posłem Markiem Łapińskim na temat działań Rządu, które
zostało jednak zdominowane przez problemy lokalne związane z budową trasy S5,
- 1 grudnia w Krynicznie gościliśmy pana Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Skorupę,
który w ramach turnieju szachowego rozegrał symultanę szachową z młodzieżą,
- 3 grudnia – gościliśmy przedstawiciela Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, który chciałby
zainteresować nauczycieli nauczania początkowego z naszych szkół kursem pozwalającym
bardziej fachowo prowadzić zajęcia z młodszymi dziećmi,
- 4 grudnia spotkanie z przedstawicielami firmy GAZ-SYSTEM, który ma za zadanie
przebudować sieć przesyłową na terenie naszej gminy na trasie Wrocław – Rogoż- Malin,
dalej do Szewc i Obornik Śląskich,
- 6 grudnia Św. Mikołaj otwierał plac zabaw w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej.
Gościliśmy też Panią Wicekurator. Kuratorium dofinansowuje budowę placów zabaw. W
naszej gminie już wszystkie szkoły brały udział w programie Radosna Szkoła i mają do
dyspozycji place zabaw,
- 7 grudnia –Gala Konkursu Gminy Fair-Play – nasza gmina otrzymała certyfikat Gminy Fair
Play. Kapitułę tego konkursu tworzy Krajowa Izba Gospodarcza od 11 lat przyznająca
samorządom te certyfikaty, które są rozpoznawalne przez większość społeczeństwa
- 9 grudnia – spotkanie opłatkowe w Psarach uświetnione występami artystycznymi Zespołu
Szymanowianie i Pani Estery Wrona
- 10 grudnia gościliśmy Firmę TOYA w sprawie uchwał, które podejmowaliśmy na dzisiejszej
sesji. Rozmawialiśmy także na temat perspektyw przekazania infrastruktury wodociągowej
do MPWiK i wszystko wskazuje na to, że nastąpi to w najbliższym czasie.
- 11 grudnia – zgłosili się do nas inicjatorzy budowy torów motorowych, którzy chcieliby taki
tor wybudować w naszej Gminie. My jednak nie mamy zapisanej takiej możliwości ani w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ani w Studium. Niestety w tej
chwili nie ma możliwości prawnych, aby podjąć tę inicjatywę.
-12 grudnia – rozmowy na temat stworzenia u nas ścieżki rowerowej, która miałaby
przebiegać w okolicy Machnic. Gdy będą oszacowane koszty powrócimy do tego tematu.
-12 grudnia –spotkanie z nowym Komendantem Staży Granicznej we Wrocławiu, która
patroluje nasz teren poszukując obcokrajowców spoza Unii Europejskiej,
- 18 grudnia – posiedzenia Komisji Rady Gminy,
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-19 grudnia –spotkanie członków Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Do członków
Aglomeracji Wrocławskiej dopisano jeszcze Świdnicę i Brzeg Opolski.
- Urzędowi Gminy Wisznia Mała został przyznany certyfikat ISO będący międzynarodową
normą określającą wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością
Ad.16
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 12.55 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.

Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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