Protokół Nr VI/XXXI/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 17 czerwca 2013 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 14.30
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit witając przybyłych na obrady.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 13 (trzynastu).
Nieobecni
Zdobylak

byli:

radny

Krzysztof

Baraniuk

i

radny

Zdzisław

Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach 2 i 3.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
• Jakub Bronowicki – wójt gminy
• Sławomira Hermann – kierownik referatu gospodarki
komunalnej i infrastruktury technicznej
• Adriana Szlachetka prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.
• Honorata
Dawidowicz
–
główna
księgowa
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
• Radosław Szkudlarek – kierownik ds. spraw technicznych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
• Marcin Buczak – inspektor ds. infrastruktury technicznej
• sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na
wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadza się projekt uchwały
w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Następnie prowadząca
obrady 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 ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Wisznia Mała.
4. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Zamknięcie obrad.
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Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, że w
ubiegłym tygodniu odbyło się otwarcie ofert w przetargu na odbiór
odpadów.
Wójt gminy poprosił o przedstawienie szczegółów postępowania
przetargowego pracownika Urzędu Gminy inspektora Marcina Buczaka.
Poinformował on, że do przetargu przystąpiły dwie firmy SITA i ALBA.
Korzystniejszą okazała się oferta ALBY i jest ona w granicach naszych
możliwości finansowych. Oferta SITY była o 600 tyś. droższa. Na rynku
jest mało firm przygotowanych do tak kompleksowej obsługi. Umowę
planujemy zawrzeć na dwa i pół roku. Z uwagi na to, że firma będzie
miała obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady tak
kalkuluje stawki, że im dłuższy okres obowiązywania umowy tym stawka
niższa. Na obecną chwilę kalkulując liczbę mieszkańców możemy
stwierdzić, że otrzymaliśmy około 80% deklaracji. Pozostałym 20%
zostaną wystawione wezwania i każdemu, kto tego sam nie zrobił opłatę
wymierzymy. Przewidujemy, że wpływy do budżetu będą wynosiły około
115 tyś. a koszty to 112 tyś. zł. Koszt jest uzależniony od liczby
obsługiwanych mieszkańców. Nie ma tu takiego ryzyka, że będą duże
rozbieżności pomiędzy wpływami a wydatkami. W tej chwili musi upłynąć
okres 10 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu i będziemy mogli
podpisać z WPO ALBA stosowną umowę. Data 1 lipca na przejęcie
gospodarki odpadami jest realna i przewidujemy, że mieszkańcy nie
powinni odczuć drastycznych różnic w stosunku do tego, co jest teraz.
Inspektor Marcin Buczak powiedział także, że szczegóły dotyczące
segregacji będą opublikowane w ulotce, która dotrze do mieszkańców,
żeby wszyscy wiedzieli, w jaki sposób to ma funkcjonować.
Z sali padło pytanie czy duże kosze na plastiki,
powystawiane w miejscowościach zostaną utrzymane?

które

są

Inspektor M. Buczak powiedział, że te kosze (plastiki i szkło) będą
zlikwidowane.
Radny Tadeusz Wyrwas zapytał, czy przewiduje się zniżki dla tych,
którzy jednorazowo wpłacą stosowną opłatę za np. rok z góry?
Wójt gminy poinformował, że nie przewiduje się żadnych zniżek nawet za
jednorazową wpłatę.
Ad.3
Głos zabrała prezes Adriana Szlachetka, która przypomniała, że z
dniem 1 lipca spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przejmie
działania do tej pory realizowane przez Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Trzebnicy reprezentowany przez Pana Romana Rabiaka.
Przejmujemy także 12 osób zatrudnionych do realizacji tych zadań i jedną
osobę z SUW Machnice. Podstawowy przedmiot działania Przedsiębiorstwa
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stanowi pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków.
Na terenie gminy Wisznia Mała z usług wodociągowych korzysta ok.
96% ludności Gminy tj. 3514 odbiorców, a do kanalizacji podłączonych
jest ok. 550 odbiorców ze Strzeszowa, Ligoty Pięknej i Wiszni Małej.
Dostawa ścieków z pozostałych miejscowości odbywa się wozami
asenizacyjnymi i jest prowadzona przez podmioty posiadające zezwolenie
na prowadzenie usług wydane przez Wójta Gminy - poinformowała prezes
Adriana Szlachetka
Prezes Adriana Szlachetka poinformowała, że Wójt Gminy
przedkłada wniosek w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Te stawki, które dzisiaj
Państwo przyjmiecie będą obowiązywały przez najbliższe 18 miesięcy tj.
od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 r. Do tej pory obwiązywała nas
uchwała z 2011 roku. Konieczność wprowadzenia stawek jest wynikiem
tego, że gmina wypowiedziała umowę Rejonowemu Związkowi Spółek
Wodnych w Trzebnicy, który tę działalność na bazie użyczonego majątku
wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie gminy Wisznia Mała prowadził
przez 19 lat. Z tej racji RZSW nie będzie miał możliwości świadczenia tych
usług w dalszym ciągu i w związku z tym należy uchylić dotychczas
obowiązującą uchwałę i podjąć nową na świadczenie usługi przez nowy
podmiot.
Proponujemy stawkę dwuczłonową. Uznajemy, że koszt dostarczania
wody do różnych grup ludności jest taki sam. Wobec tego stawka będzie
się składała z opłaty abonamentowej + stawki za konkretne zużycie wody.
Jeżeli chodzi o ścieki to tu jest stawka jednoczłonowa, bez opłaty
abonamentowej.
Podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią planowane dla
pierwszego
roku
działalności
przedsiębiorstwa
wodociągowokanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Następnie głos zabrała główna księgowa Honorata Dawidowicz, która
przedstawiła szczegółowo założenia planowanych kosztów stanowiące
podstawę określenia cen i stawek opłat. Zaproponowane stawki cen i opłat
zostały ustalone w oparciu o prognozowane koszty działalności nowego
Przedsiębiorstwa przez pierwszy rok działalności na podstawie kosztów
poniesionych przez RZSW w Trzebnicy w roku 2012, zweryfikowanych
przez Spółkę z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na rok 2013 w
wysokości 3,7% (nie dotyczy wynagrodzeń): nowych kosztów
Przedsiębiorstwa, których nie ponosił dotychczasowy Użytkownik
(amortyzacja majątku, koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej (organ
obligatoryjny), opłaty za umieszczanie urządzeń w pasach drogowych,
opłaty za przejmowanie sieci od inwestorów prywatnych, koszty
utrzymania siedziby, koszty obsługi kredytu obrotowego, leasingu
samochodu dla brygady wod-kan, koszty zakupu oprogramowania.
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Głos zabrał kierownik ds. wodociągów i kanalizacji Radosław
Szkudlarek, który powiedział, że dotychczas Gmina prowadziła gospodarkę
wodno-ściekową w sposób archaiczny. Większość gmin prowadzi ją w
oparciu o własne przedsiębiorstwa. Nasz majątek jest zniszczony i
skorodowany. Sieć ma 20 lat, a niektóre odcinki jeszcze więcej i ulega
degradacji. Ostatnio zwróciła się do gminy straż pożarna, która chce
przeprowadzić próby hydrantów. Okazuje się, że na 720 hydrantów 64 są
niesprawne i koszt ich wymiany to ok. 160tyś. W tej chwili mamy 150 km
sieci wodociągowej. Kierownik Szkudlarek zwrócił uwagę, że większa część
gminy jest zasilana jedną nitką wodociągu. To powoduje, że w razie awarii
odcina się Strzeszów, Szewce, Ozorowice. Chcemy domontować zasuwy,
żeby te odcięcia były jak najmniejsze.
Sieć kanalizacyjna ma 30 km długości, od 15 lat funkcjonuje
oczyszczalnia ścieków. Materiały, które zostały użyte do jej budowy są w
tej chwili bardzo skorodowane. Taki sam jest stan przepompowni w
Strzeszowie. Jej remont szacuje się na ok. 100 tyś. zł, w nie najlepszym
stanie są studnie rozprężne. Unowocześnienie tego majątku wymaga
dużych nakładów. Na oczyszczalni ścieków pracuje 5 osób. Każda osoba
ma 1 miesięczny urlop. Praca w oczyszczalni jest niebezpieczna, bo
wytwarzają się toksyczne gazy. Według rozporządzenia na zmianie
powinny się znajdować 3 osoby, a jest jedna.
Następnie głos zabrała Sławomira Hermann- kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej w urzędzie gminy.
Przypomniała zebranym, że odcinek wodociągu Machnice – Wisznia Mała –
Ozorowice ma już 50 lat, pozostała sieć 20 lat. To, co 15 lat temu było
nowoczesną technologią na oczyszczalni w bardzo agresywnym
środowisku uległo degradacji. Zauważcie Państwo, że przez 1,5 roku
stawki nie były zmieniane. Mieszkaniec, który ma wodę i ścieki odczuje
wzrost o ok. 10 zł. Ten, który ma tylko wodę jeszcze mniej. Liczymy się z
trudnym odzewem mieszkańców, ale musimy małymi krokami te zmiany
wprowadzać. W żadnej z okolicznych gmin to nie funkcjonuje tak jak u
nas. To spółki występują o dotacje, kredyty; to one budują wodociągi i
kanalizację.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi gminy
Jakubowi Bronowickiemu, który powiedział, że spółka jest nam potrzebna,
żeby ktoś zajął się naszym gminnym majątkiem. Jak Państwo słyszeli Pan
Radosław Szkudlarek poznał już trochę ten nasz majątek. Co roku
przybywa nam 60-70 nowych odbiorców wody. Na ściekach też nie będzie
jakiegoś dużego skoku. Spółka z biegiem czasu będzie powiększała
budżet. Natomiast, jeżeli chodzi o inwestowanie to nie możemy się od
tego odżegnywać. Każdy mieszkaniec chce mieć wodę na działce, a
później Spółka będzie zwracać inwestorom koszty za przyłącza. Póki co
dajmy szansę spółce na utrzymanie majątku w takim stanie żeby się nie
pogarszał, bo to na tym etapie jesteśmy.
Pewnym nowum jest tu opłata abonamentowa, która będzie
naliczana za okres rozliczeniowy. Nawet, jeżeli ktoś nie korzysta z wody i
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jest brak poboru to licznik musi być sprawny, trzeba go odczytać i
rozliczyć. Ta opłata jest niezależna od ilości liczników.
Pani Sołtys Bożena Bienias zapytała, do kogo teraz będzie można
zgłaszać awarie, bo Pan Rabiak zawsze był pod telefonem komórkowym.
Pani Adriana Szlachetka odpowiedziała, że teraz też tak będzie to
funkcjonowało. Na przyszłą sesję przygotujemy ulotki.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała proponowane
stawki opłat za wodę i ścieki:
a. gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy przemysłowi i poza
przemysłowi – stawka 4 zł brutto za m³ wody
b. opłata abonamentowa – stawka 5,70 zł brutto za odbiorcę w
okresie rozliczeniowym
c. dla wszystkich dostawców ścieków stawka 8,29 zł brutto za 1
m³,
d. dopłata do ścieków w wysokości 1,30 zł brutto
Radny Tadeusz Czyż zapytał czy jeżeli okaże się, że te stawki są za niskie
to będziecie się zwracać do gminy o dodatkowe środki. Prezes Adriana
Szlachetka powiedziała, że spółka musi funkcjonować na tych stawkach,
które zostaną uchwalone przez Radę przez 18 miesięcy.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki stwierdził, że gmina jako wspólnik tej spółki
ma prawo ją dofinansować. W przypadku trudnych awaryjnych sytuacji
jest taka możliwość.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze pytania do
uchwały?
Więcej pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Wisznia Mała
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr
VI/XXXI/275/13 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że został ogłoszony
konkurs na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu Jest to organ Izby, który zajmuje się
nadzorem nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu
terytorialnego. Pozaetatowych członków zgłaszają jednostki samorządu
terytorialnego. Mamy nadzieję, że kandydatura Pani profesor Krystyny
Sawickiej, która jest wybitnym specjalistą w zakresie finansów publicznych
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uzyska akceptację Komisji Konkursowej i zostanie ona członkiem RIO i nie
raz będzie miała okazję pracować także nad naszymi uchwałami.
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego
członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt
uchwały pod głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0,
„wstrzymał się”- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej
nr VI/XXXI/276/13 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad. 5
Uwag do Protokołu Nr VI/XXX/13 z dnia 29 maja 2013 roku nie
zgłoszono.
Ad. 6
Nie zgłoszono zapytań.
Wójt Gminy zaprosił obecnych na sali i wszystkich mieszkańców na
Festiwal Szkół, który odbędzie się w sobotę 22 czerwca od godziny ósmej
na boisku w Wiszni Małej. Będzie on okazją do zaprezentowania osiągnięć
poszczególnych placówek i do lepszego ich poznania. W godzinach
popołudniowych zapraszamy na coroczny już Piknik pod Wiszniakem. Z
kolei 26 czerwca w świetlicy w Krynicznie odbędzie się uroczysta Gala
„SOWY”. To jest stowarzyszenie, które na terenie gminy i powiatu zajmuje
się organizacją konkursów i olimpiad dla uczniów szkół. W tym roku w
naszej gminie będziemy gościć laureatów i prosimy o obecność Państwa
na tej uroczystości.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 15.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję
Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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