Protokół Nr VI/XXX/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 maja 2013 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 12 i 14.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok jest załącznikiem
nr 13 do protokołu z obrad.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
• p. Jakub Bronowicki – wójt gminy
• p. Mariusz Fedzin – sekretarz gminy
• p. Sławomira Hermann – kierownik referatu gospodarki
komunalnej i infrastruktury technicznej
• p. Joanna Adamek – kierownik referatu gospodarki
nieruchomościami i planowania przestrzennego
• p. Karolina Kempiszak – kierownik Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych
• p. sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała
proponowany program sesji i zapytała, kto jest za przyjęciem porządku
obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie
MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie
MPZP SZYMANÓW.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała 2013 - 2020.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości.
Uchwała w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Wisznia Mała a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny
w
zakresie
współpracy
przy
programowaniu,
wdrażaniu,
finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Uchwała w sprawie podjęcia czynności prowadzących do zbadania
wpływu projektowanej drogi ekspresowej S-5 na klimat akustyczny
terenów przylegających do drogi.
Uchwała w sprawie podjęcia czynności prowadzących do zbadania
klimatu akustycznego oraz ograniczenia emisji hałasu na terenach
przylegających do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012
rok.
Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012
rok.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Zamknięcie obrad.
Program sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o
działaniach podjętych od czasu ostatniej sesji:
- najintensywniej przebiegały prace nad tzw. zintegrowanymi
inwestycjami terytorialnymi. Zostały rozpoczęte prace nad strategia. Te
działania, które podejmujemy muszą mieć dobre umocowanie w prawie
europejskim,
- 25 kwietnia wspólnie z innymi gminami (m.in. Dobroszyce, Prusie,
Zawonia) podjęliśmy działania, żeby w przyszłym roku pozyskać z POKL
środki między innymi na zakup nowego serwera do Urzędu
- 25 kwietnia zawarliśmy umowę z Bankiem Spółdzielczym na
obsługę budżetu gminy
- 3 maja – podziękowania za udział w uroczystościach
Piotrkowiczkach. Niestety ze względu na pogodę nie udało się
zorganizować rajdu rowerowego.
-4 maja w Szymanowie Folkloriada z udziałem wielu zespołów
ludowych z terenu województwa. Gwiazdą wieczoru był zespół „Ślężanie”.
Dziękujemy organizatorom a przede wszystkim członkom zespołu za
przygotowanie tej imprezy.
- opady deszczu spowodowały podniesienie poziomu wód i trzeba
było wprowadzić pogotowie przeciwpowodziowe. Specyfiką rzeki Widawy
jest
wolne
przeprowadzanie
wód
wezbraniowych.
Na wniosek
mieszkańców Psar i Szymanowa zwróciliśmy się do Prezydenta Wrocławia
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o przeanalizowanie sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego na
spiętrzanie wód na jazie na Widawie, co jeszcze dodatkowo pogarsza
sytuację.
-14 maja – podczas spotkania z przedstawicielami Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei omówiliśmy szczegóły realizacji chodnika w Szewcach.
Środki, które były przeznaczone na ten cel okazały się niewystarczające.
Trwa także remont nawierzchni drogi wojewódzkiej i towarzyszą temu
korki. Powoduje to także utrudnienie na naszych drogach gminnych.
- 15 maja powołana została Rada Nadzorcza spółki Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne. Jej szefowa jest nasza radca prawna Pani
Natalia Machnacz.
- 16 maja odbyły się piłkarskie zawody sportowe dla uczniów
naszych szkół
- 17 maja w Wiszni Małej odbył się Festiwal Zdrowia, który był
okazją do zaprezentowania pokazów ratownictwa medycznego i udzielania
pierwszej pomocy, skorzystania z bezpłatnych konsultacji urologa,
pulmunologa, badania wzroku, słuchu. Można było zbadać poziom
hemoglobiny glinowanej, uzyskać porady dietetyczne, czy zmierzyć
poziom tkanki tłuszczowej. Wszystko to z możliwością udziału w zabawach
i konkursach z nagrodami dla dzieci.
- 19 maja – święto ludowe w Ligocie pięknej, którego organizatorem
był Zarząd PSL. W obchodach święta PSL wzięło udział wielu członków tej
partii.
- 25 i 26 maja odbył się festyn militarny pn. V Operacja Zachód. Ta
impreza z roku na rok coraz bardziej się rozwija i cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
- także 25 i 26 czerwca organizowane były festyny w Pierwoszowie i
Malinie.
- 27 maja brałem udział w spotkaniu przedstawicieli gminy w
sprawie zintegrowanych inwestycji komunalnych
- 27 maja – powołano prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Panią Adrianę Szlachetka i dzisiaj Pani prezes rejestruje
spółkę w Sądzie.
- 28 maja – spotkanie z Tauron - Dystrybucja odnośnie oświetlenia.
Oczekiwane przez nich wynagrodzenie znacznie odbiega od rynkowych
wartości. Na razie uzgodniliśmy, że nie będziemy płacić za roboczogodziny
a każdą awarię będą wyceniać nam jednorazowo.
Ad.3
Głos zabrała urbanistka Joanna Mierzejewska, okazując na mapie
obszar objęty zmianą. Jest to teren w studium przeznaczony na cele
produkcyjne i nie możemy tu osiągnąć zgodności planu ze studium. J.
Mierzejewska wyjaśniła, że droga ekspresowa nr 5 na studium nie sięgała
tak daleko. I w rezultacie ten teren został pozbawiony dojazdu. Dlatego
też wyłączamy ten kawałek z planu, żeby móc uchwalić resztę. W
przyszłym studium trzeba będzie przywrócić funkcję rolniczą, a funkcja
produkcyjna tam nie będzie mogła być nigdy. Z tym oczywiście nie zgadza
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się właściciel, który prowadzi rozmowy Generalną Dyrekcją dróg
Krajowych i Autostrad, ale to jest dłuższa sprawa, a my nie możemy
czekać. Właścicieli reprezentuje kancelaria prawna.
Podjęcie uchwały w sprawie załącznika graficznego do uchwały o
przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie
MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/263/13 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.4
Przewodnicząca
Rady
Gminy
oddała
głos
arch.
Joannie
Mierzejewskiej, która poinformowała o sposobie rozstrzygnięcia uwag. Do
projektu planu zostało wniesionych 10 uwag, z czego 8 uwzględniono. Nie
uwzględniono uwagi wniesionej przez Macieja Monta w części dotyczącej
zmiany przebiegu drogi dojazdowej do lotniska oraz w części dotyczącej
zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego 1ZZ/R na tereny obsługi rolnej
gdyż są to tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi i takie
oznaczenie zgodnie ze studium musi pozostać.
Z kolei jeden z mieszkańców Szymanowa ma grunt położony w terenie
objętym zabudową mieszkaniową i chciałby żeby dla jego działki
zastosować zapis „działalność ogrodnicza”. Nie uwzględniliśmy tej uwagi,
bowiem ustalenia planu nie wykluczają możliwości wykorzystywania
terenu w sposób dotychczasowy.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto jest za
nie uwzględnieniem uwag:
1) UWAGA Macieja Monta: „za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) UWAGA Lesława Pałki : „za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Joanna Mierzejewska poinformowała, że plan jest zgodny ze studium
we wszystkich aspektach. Posiada zgodę ministra na wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej. W ramach autopoprawki proszę o zmianę §22 ust.3 pkt 1
i 2 tj. intensywność zabudowy nie większa niż 0,8 a powierzchnia
biologicznie czynna minimum 10%. To nam pozwoli na wybudowanie boisk
do siatkówki i koszykówki. Zasięg wałów jest zmniejszony, ale to jest
zgodne ze studium.
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Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie
Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały wraz z poprawką w § 22 pod głosowanie: „za” – 15
(piętnastu), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXX/264/13 i jest załącznikiem nr
3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrała Sławomira Hermann Kierownik GK i IT informując, że
zmiany dotyczą uporządkowania pewnych zadań tak żeby można było
przygotować
postępowanie
przetargowe
i
złożyć
wnioski
oraz
uporządkować sprawy, które wymagają dofinansowania.
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu 600 –
transport i łączność to planowane nakłady na ten rok wynoszą 369 908,00
zł. Planujemy wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 342
w Szewcach. Jest to zadanie do realizacji w tym roku. Jednak
Województwo zmieniło formę dofinansowania i są przygotowywane
aneksy. Planowaliśmy sam chodnik, ale trzeba będzie jeszcze budować na
łuku drogi zaporę dla jezdni. Kosztorysowa wartość tego to było 248 tys.
zł. Pomoc rzeczowa Gminy wynosi tu 124 tysiące i Województwo też
wydatkuje na to zadania 124 tysiące zł. Myślę, że po przetargu to będzie
niższa kwota.
Jeżeli chodzi o naprawy oświetleniowe to zaplanowaliśmy na ten cel
pewną kwotę. Jednak nie ponieśliśmy tych kosztów i teraz przenosimy 115
tyś. na inne cele. Tauron wychodzi z pozycji monopolisty. Mamy 1000
lamp, które należą do nich, oprócz tego mamy swoje i krajówki. Po
naszym przetargu obsługa wynosi 4-5 zł, a oni mają 17 złotych. To są
koszty stałe ( podatki, ubezpieczenie, stałe przeglądy i koszty
administracyjne) i drugie to koszty napraw. I u nich roboczogodzina 40 zł
+ narzuty daje w sumie 70 złotych. Na ostatnim spotkaniu poprosiliśmy
ich żeby nam zrobili wycenę np. wymianę oprawy, naprawę kabla,
wymianę słupa itd. Będziemy wiedzieli ile kosztuje taka usługa i teraz
będziemy to przeglądać. To jest spółka Skarbu Państwa.
Radny Tadeusz Czyż zapytał czy nie moglibyśmy przejąć tych zasobów od
nich. Nie, to nie jest możliwe, poza tym mają te urządzenia
niezinwentaryzowane – powiedziała Sławomira Hermann. Zwiększamy
jeszcze kwotę na zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie,
rozbudowujemy wodociągi tam przy terenach usługowych, a to nam
rokuje zwiększenie podatków. Rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami. Rozbudowujemy także przyłącza kanalizacyjne,
Panujemy dalsze doświetlanie ulic w gminie i nakłady na to wyniosą 233
tyś. zł , modernizację oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. W ramach tego
zadania w 2013 roku planowane jest wykonanie komory rozprężnej
ścieków, która będzie stanowić bufor dla ścieków dowożonych z szamb i
możliwość stopniowego wprowadzaniach na blok technologiczny.
Zmniejszamy nakłady na 2013 rok z 100tyś na 25 tyś. zł. Będziemy także
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modernizować stacje uzdatniania wody w Psarach i budować nowy
zbiornik na wodę czystą, aby umożliwić podłączenie do wodociągu nowych
terenów przewidzianych pod zabudowę. Na to zadanie w 2013 roku
przewidujemy nakłady w kwocie 50 tyś. zł.
Proszę Państwa także o 100 tyś. na drogi gminne .
W II półroczu rozpoczniemy procedurę wyłonienia biura
projektowego do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. Jest to bardzo
ważny dokument, który pozwala nam aplikować o środki finansowe.
Gmina musi posiadać Strategię i te zadania, które chcemy mieć objęte
dofinansowaniem muszą być w niej ujęte. To daje możliwość uzyskania
wysokiej oceny przez Instytucje Zarządzające.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2013 - 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/265/13 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad. 6
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, że ze względu na
umowę zawartą z Województwem Dolnośląskim wprowadza się
zwiększenie dochodów do spółki wodnej celem udzielenia pomocy
finansowej na zadanie „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych”. Opady
w ostatnim miesiącu spowodowały, że są kłopoty przy drogach. Dreny są
albo pozarastane albo pozrywane przez osoby, które się budują. Będziemy
porządkować też teren przy przedszkolu. W tym roku ocieplamy budynek i
robimy izolację, a przy fundamentach trzeba zrobić drenaże i to będziemy
robić też przy dawnym boisku. W czasie tych ulew bardzo ucierpiały drogi
w Psarach. Poprzerastały drenaże korzeniami drzew i trzciny i teraz mamy
na drogach jeziora. Rowy musimy obkosić i odmulić np. przy wylotach
dróg. Trzeba to tak zrobić żeby nie podnosić terenów. Zima zrobiła nam
duże spustoszenie. W porównaniu do ubiegłego roku były znaczne ubytki
na drogach. Dużo czasu i środków musieliśmy poświęcić na Ligotę. W tej
miejscowości nie ma rowów i dobrego odwodnienia i potrzeby remontów
tu są duże.
Zawarliśmy także umowę o dofinansowanie projektu pn. Rozwój
Kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół z obszarów wiejskich w
ramach działania: „wyrównywanie szans edukacyjnych”. W roku 2013
kwota dofinansowania wynosi 130 tyś. zł. Ten program będzie realizowany
przez Zespół Szkół w Krynicznie oraz w szkołach podstawowych w Psarach
i Wiszni Małej. Otrzymaliśmy także dotację na chodnik przy drodze
wojewódzkiej 342 w Szewcach.
Prosimy Państwa o zgodę na wprowadzenie zmian w wydatkach
bieżących poprzez zwiększenie o 100 tyś. na remonty dróg gminnych, na
rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy
Wisznia mała kwoty 5 tyś. zł , 70 tyś. na wykonanie zadań z zakresu
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melioracji wodnych, 5 tyś. na aktualizację Planu zaopatrzenia gminy w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Tu musimy zdawać sobie
sprawę, że wszystkie te tereny, które planujemy np. jako usługowe muszą
być odpowiednio zaopatrzone np. w urządzenia energetyczne. W tym
planie zaopatrzenia w ciepło określimy, w jaki sposób będziemy
modernizować energetykę i dochodzić do nowoczesnych urządzeń takich
jak np. LEDy. Prosimy Państwa także o dotacje dla związku strzeleckiego
„Strzelec” - 5 tyś. zł oraz pokrycie kosztów holowania i postoju
porzuconych pojazdów - 9 tyś. zł składka do LGD - to jest 8939 zł oraz za
doręczenie mieszkańcom deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi -6885 zł.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/266/13 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu kierownika
SAPO Karolinę Kempiszak, która na wstępie wniosła o dokonanie zmiany w
tytule uchwały i wykreślenie słów „przyjęcia lokalnego programu”.
Uchwała ta stanowi uzupełnienie do uchwały podjętej w styczniu i reguluje
zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych. W
załączniku nr 1 do projektu przy uzyskanych średnich ocenach proszę
dopisać przedmiot „historia” oraz w § 9 proszę wykreślić zadanie „uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia”, gdyż jest to uchwała przeznaczona do
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/267/13 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierownikowi referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomirze Hermann,
która poinformowała, że jest potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Wisznia Mała z tego względu, że dotychczasowy regulamin odnosił się do
dotychczasowego eksploatatora, czyli Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Trzebnicy. W związku z powołaniem Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej niezbędne stało się
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dostosowanie obowiązującego na terenie Gminy regulaminu do
zmienionego
stanu
faktycznego.
Następnie
kierownik
Hermann
szczegółowo omówiła zmiany, które zostały wprowadzone do nowego
regulaminu. Zmiany te były także przedmiotem obrad komisji i członkowie
Rady Gminy zapoznali się z nimi na posiedzeniu w dniu 28 maja.
Regulamin ma się odnosić do ogólnych zasad gospodarowania wodą.
Zobaczymy jak do tych zapisów odniosą się służby nadzorcze Wojewody.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/268/13 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad. 9
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann informując, że ponownie
poprawiamy uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Minister Administracji i
Cyfryzacji zdecydował, że projekty tych deklaracji mają być weryfikowane
przez Regionalne Izby Obrachunkowe. My tam naszą uchwałę także
przesłaliśmy, ale oni mieli swoje uwagi i tutaj je uwzględniamy. W
uchwale wprowadzamy możliwość składania deklaracji za pomocą
komunikacji
elektronicznej,
dla
tych
osób,
które
dysponują
kwalifikowanym podpisem. Kolegium RIO uznało, że podanie numeru
telefonu do kontaktu jest dla Urzędów wygodne, ale nie może to być
obowiązkiem. I taki zapis wprowadziliśmy. W starej deklaracji podaliśmy
też oświadczenie o odpowiedzialności karno-skarbowej, ale Kolegium RIO
uznało, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie nie daje
delegacji do składania oświadczeń o odpowiedzialności karno-skarbowej.
Oczywiście te deklaracje, które mieszkańcy złożyli są ważne. Przetarg
planujemy na 12 czerwca, jako jedyni wprowadziliśmy zapis dotyczący
dzierżawy pojemników. Firmy odniosły się do tego bardzo pozytywnie.
Staraliśmy się unikać tych zapisów, które mogłyby wywołać protesty –
powiedziała Sławomira Hermann.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/269/13 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu wójta gminy,
który poinformował radnych, że Komisja Europejska stworzyła możliwość
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wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Ostatnie
spotkanie przedstawicieli gmin doprowadziło do tego, że powstał projekt
porozumienia. Te uchwały upoważnią gminy do podpisania porozumienia i
to pewnie będzie miało miejsce w czerwcu. W tej chwili jest
opracowywana strategia, która będzie prezentowana w sierpniu –
wrześniu. Zasady współpracy są takie jak przy LGD. Obsługą będzie
zajmował się Urząd Miejski we Wrocławiu i po zaopiniowaniu przez Radę
będą te projekty przekazywane Marszałkowi.
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Wisznia Mała a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar
Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu,
finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/270/13 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.11
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki przypomniał, że AOW
oddano do użytku w czerwcu 2011 roku. Nie jest ona jedanak wyposażona
w ekrany akustyczne. Najbliższy budynek był położony w odległości 430
metrów od AOW, a obowiązek montażu ekranów istnieje, jeżeli
zabudowania są w odległości 400 metrów. Na przełomie lipca i sierpnia
przeprowadzono badania poziomu hałasu. Wykazały one, że w nocy ten
poziom jest przekroczony. Jednak tak się złożyło, że w tym czasie Minister
Środowiska podwyższył normy hałasu i zwiększył je o 0,6 decybeli. A w
Krzyżanowicach normy były przekroczone o 0,5 decybeli. Drugi problem to
budowa S-5. Jedna i druga trasa są wysoko wyniesione i hałas inaczej się
roznosi. Będziemy starali się wykazać, że te normy hałasu są jednak
przekraczane, a wtedy będzie możliwość starania się o budowę ekranów.
W maju weszło w życie rozporządzenie, które stwierdza, że mogą być
stosowane inne formy walki z hałasem np. obsadzanie wałów drzewami.
Mogę zapewnić, że będziemy walczyć żeby można tam normalnie żyć.
W tej chwili jedynym organem, który może wydać decyzję
dotyczącą budowy ekranów jest Marszałek i on może mieć wpływ na
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynności prowadzących do
zbadania wpływu projektowanej drogi ekspresowej S-5 na klimat
akustyczny terenów przylegających do drogi.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/271/13 i jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
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Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia czynności prowadzących do
zbadania klimatu akustycznego oraz ograniczenia emisji hałasu na
terenach przylegających do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/272/13 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad. 13
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który przypomniał
radnym, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok dotarło
do radnych w kwietniu. Jest to bardzo obszerne opracowanie na temat
naszego budżetu i dzięki temu macie Państwo bardzo szeroką wiedzę o
tym co się działo w roku 2012. Sprawozdanie dotyczy też działalności
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w
zakresie realizacji programów zdrowotnych.
Cieszę się, że udało się nie zaciągać długów w 2012 roku, bo teraz
mamy większą możliwość w przyszłości korzystania z kredytów i obligacji.
Bez tych form wspomagania sami nie wiele moglibyśmy zdziałać.
Zrealizowaliśmy SUW, Peron- to trwało bardzo długo, bo wymagało wielu
proceduralnych przygotowań i tego niestety nie da się uniknąć.
Szczególnie istotne to jest tam gdzie korzysta się z środków
zewnętrznych. Tu musimy się wykazać daleko idącym racjonalizmem.
Realizacja dochodów była na poziomie 98%, podobnie wydatki. Zadłużenie
też jest na bardzo rozsądnym poziomie 50%. Koncentrujemy się na tych
zadaniach, na które możemy pozyskać dopłaty z zewnątrz.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję i poprosiła o zadawanie
pytań.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/273/13 i jest załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok jest
załącznikiem nr 13 do protokołu z sesji.
Ad.14
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2013 roku podjęła
uchwałę nr V/77/2013 i wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez
Wójta Gminy Wisznia Mała sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za
2012 rok.

10

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pan Adam Biszczanik, który odczytał opinię Komisji o wykonaniu
budżetu gminy Wisznia Mała za rok 2012 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2012.
Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit poinformowała o wydaniu przez Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w dniu 13 maja 2013 roku uchwały nr V/110/2013 o
pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok i zaprosiła do zadawania pytań i
dyskusji. Pytań nie zgłoszono.
Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium i stwierdził, że
jest to wspólny sukces i wspólna praca wszystkich radnych, ale to jest
także wypadkowa chęci i możliwości i to jest najważniejsze, żeby to
zaakceptować w odniesieniu do naszych miejscowości. A potrzeby rosną z
roku na roku. Wójt Gminy podziękował także za współpracę sołtysom i
współpracownikom.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –15 (piętnastu), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXX/274/13 i jest załącznikiem nr 14 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.15
Uwag do Protokołu Nr VI/XXIX/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku nie
zgłoszono.
Ad.16
Głos zabrał radny Zdzisław Zdobylak, który zwrócił uwagę, że w
Radzie Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego powinni się
znaleźć prawnicy. Zwłaszcza tacy, którzy posiadają już doświadczenie w
pracy w radach nadzorczych.
W odpowiedzi wójt gminy poinformował, że do Rady Nadzorczej
naszego Przedsiębiorstwa powołano Panią Szczepankiewicz oraz Pan
Krzan, którzy współpracują w tym zakresie z innymi gminami i spółkami w
radach nadzorczych
Ad.17
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został
wyczerpany
i o godzinie 13.10 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy
Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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