Protokół Nr VI/XXXII/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 czerwca 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 witając przybyłych na
obrady radnych, sołtysów, wójta gminy i pracowników urzędu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 11 (jedenastu).
Nieobecny byli: Adam Biszczanik, Grażyna Jarema, Grażyna Skowrońska, Zdzisław
Zdobylak.
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 8.”
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Mariusz Fedzin – sekretarz gminy
 Joanna Adamek – kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
planowania przestrzennego Urzędu Gminy Wisznia Mała
 Adriana Szlachetka prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.
 Marcin Buczak – inspektor ds. infrastruktury technicznej
 Aleksandra Bębenek – młodszy referent ds. gospodarki odpadami
 sołtysi wg. listy obecności.
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na wniosek
Wójta Gminy do porządku obrad wprowadza się dwa nowe projekty uchwał w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - jako punkt 5 oraz w
punkcie 6, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2012 rok.
Proszę również o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących
do Gminy Wisznia Mała oraz budynków, w których znajduje się tylko jeden lokal
mieszkalny.
Następnie prowadząca obrady odczytała proponowany program sesji z uwzględnieniem
zmian i zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała
2013 - 2020.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie wkładu niepieniężnego
(aportu).
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2012
rok.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Machnicach.
9. Uchwała w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Rogoż.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Zamknięcie obrad.
7.

Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o działaniach
podejmowanych w miesiącu czerwcu. Wójt Gminy poinformował, że ten miesiąc upłynął na
przygotowaniach do wdrożenia od dnia 1 lipca br. nowego systemu gospodarowania
odpadami. Głos zabrał inspektor Marcin Buczak informując, że 27 czerwca podpiszemy
umowę z firmą, która wygrała przetarg na obsługę gminy w zakresie gospodarowania
odpadami tj. z WPO ALBA. Marcin Buczak zaprezentował podstawowy zestaw do segregacji
odpadów oraz wzory ulotek, dotyczące sposobów segregacji, które w ciągu najbliższych dni
zostaną dostarczone do mieszkańców.
Wójt Gminy poinformował, że miesiąc czerwiec upłynął pod znakiem obchodów Dnia
Dziecka i wiele sołectw z tej okazji zorganizowało festyny i zabawy integracyjne dla
mieszkańców
- 5 czerwca razem z Panią Skarbnik podpisywaliśmy umowę na dofinansowanie
remontu świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej w Urzędzie Marszałkowskim
- 6 czerwca – odbyło się kolejne posiedzenie gmin współdziałających w realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
- 9 czerwca – w Krynicznie odbył się Turniej Karate dla dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Był on realizowany we współpracy z AZS Wrocław. AZS
ma duże doświadczenie w tym względzie i w związku z tym turniej ten był profesjonalnie
przygotowany. Brało w nim udział ponad 100 uczestników.
- 10 czerwca – spotkanie dotyczące realizacji programu pod nazwą Powiatowe Drogi
Rozwoju. Pan Starosta chciałby pozyskać środki finansowe na poprawę jakości dróg
powiatowych. O ile wzdłuż są one w niezłym stanie to pomiędzy miejscowościami ten
przejazd jest trudny albo go nie ma wcale.
- 11 czerwca w Prusicach – spotkanie w sprawie wspólnego projektu pozyskania
dofinansowania na świadczenie usług elektronicznych przez gminy
- 12 czerwca – nową erę w swojej działalności rozpoczęła nasza e-biblioteka. Teraz
cała bibliografia jest dostępna za pośrednictwem Internetu i w ten sposób będzie można
rezerwować książki do wypożyczenia
- 14 czerwca – spotkanie przedstawicieli gminy współdziałających w projekcie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Marszałkiem. Okazało się, że jeżeli jakieś
zadanie będzie finansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to nie
będzie można starać się o dofinansowanie na to samo zadanie z programów operacyjnych.
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- 14 czerwca – pływackie zawody powiatowe (drużyny z naszych szkół zajęły całe
podium)
- 15 czerwca odbył się festyn rodzinny w Strzeszowie
- 17 czerwca – na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z dr Jackiem
Wiszniowskim odbyła się prezentacja prac studenckich dotyczących projektów
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości naszej gminy
- 18 czerwca – Forum Wymiany Doświadczeń. Nasza gmina wzięła udział w
kilkunastu działaniach dotyczących cyfryzacji administracji. Na tym forum wskazywano na
możliwości pozyskiwania dofinansowania gmin celem standaryzacji usług elektronicznych w
całym kraju
- 19 czerwca – obchody Dnia patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Psarach
- 20 czerwca – walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich i
Doliny Baryczy. Jednak ze względu na brak quorum nie podjęto żadnych uzgodnień
- 20 czerwca – uroczystość wręczenia Dolnośląskich Kluczy Sukcesu. Gmina Wisznia
Mała znalazła się wśród trójki gmin laureatów tego konkursu
- 22 czerwca – I Festiwal Szkół podczas, którego prezentowały się wszystkie szkoły z
terenu gminy. Była to doskonała okazja oferty całej naszej oświaty od przedszkola do
gimnazjów.
- 22 czerwca – Piknik pod Wiszniakiem, udana impreza z udziałem znanych z
telewizyjnych konkursów gwiazd
- 25 czerwca – Rada Społeczna ZOZ
Ad. 3
Głos zabrał Wójt Gminy Wisznia Mała informując o potrzebie dokonania przesunięć
środków na remont szkoły podstawowej w Psarach. Po przetargu okazało się, że na to zadanie
potrzeba więcej pieniędzy. Chcemy dokonać tam przebudowy więźby dachowej i rozbudować
istniejący obiekt. Jeżeli wyrazicie państwo zgodę na to przesunięcie, to będziemy
dysponować kwotą 500 tyś PLN i będzie można przystąpić do remontu. Zwiększamy również
środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej oraz wydatki na realizację
uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów naszych szkół. W związku ze
zmianą przepisów dotyczących gospodarki odpadami jest konieczność przeniesienia
dotychczas zatrudnionych osób na składowisku odpadów w Mienicach do działu gospodarki
komunalnej, a to się wiąże z przeniesieniem w planie wydatków z działu 900 do 700.
To są zasadnicze zmiany i widać je również w WPFie.
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” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/277/13 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
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przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/278/13 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Wójt Gminy poinformował o konieczności zabezpieczenia w budżecie gminy środków
na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w m. Szewce w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 342”. Gmina w ramach pomocy rzeczowej pokryje 50% kosztów budowy
chodnika, a pozostała część tj. 50% sfinansuje Województwo Dolnośląskie.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/279/13 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Głos zabrała Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni
Małej z siedzibą w Strzeszowie Adriana Szlachetka. Powiedziała, że gmina powołując spółkę
PGK zdecydowała o przejęciu majątku, który obecnie jest w użytkowaniu Rejonowego
Związku Spółek Wodnych. Tą uchwałą Rada Gminy Wisznia Mała wyraża zgodę na
wniesienie jako wkład niepieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
nieruchomości gruntowych i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.
Wartość aportu została określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W zamian za wniesiony aport Gmina Wisznia
mała obejmie 39.780 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Nie zostanie wniesiona SUW
Machnice, gdyż jej modernizacja została dokonana z udziałem środków Unii Europejskiej i
przez 5 lat będzie musiała pozostać w Gminie.
Radny Tadeusz Czyż zapytał czy zapis dotyczący podatku VAT jest indywidualną
interpretacja wydana na użytek Gminy Wisznia Mała?
Prezes Adriana Szlachetka odpowiedziała, że tę interpretację na wniosek naszej Gminy
wydała Izba Skarbowa w Lesznie. Zgodnie z nią wniesienie przez Gminę aportu do spółki
będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie wkładu niepieniężnego
(aportu).
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/280/13 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i
działalności leczniczej organ prowadzący Ośrodek Zdrowia jest zobowiązany zatwierdzić
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Pani Bożena Kołpak - menedżer naszego Ośrodka
Zdrowia jest bardzo skuteczna i dzięki temu został osiągnięty zysk w kwocie 48 tyś. złotych,
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który przekazano na fundusz zapasowy i z niego będą pokrywane straty ZOZ-u z lat
ubiegłych. Cały czas wzrasta liczba osób korzystających z naszego ośrodka zdrowia. Możemy
powiedzieć, że co drugi pacjent należy do ZOZ w Wiszni Małej i mamy nadzieję, że ta
tendencja utrzyma się w dalszym ciągu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/281/13 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując, że zamiana działek, które są
własnością Gminy i Edwarda Ptaka ma na celu uzyskanie dostępu do drogi publicznej od
strony Trzebnicy. Jest możliwość przystąpienia do programu budowy ścieżek rowerowych, a
zamiana działek dałaby nam tę szansę. Z kolei Pan Ptak chce rozbudowywać swoją
nieruchomość i też jest zainteresowany zamianą. W tym przypadku odbyłaby się tylko
zamiana bez żadnych dodatkowych dopłat.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Machnicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/282/13 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Głos zabrała kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania
przestrzennego, która poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek
mieszkańców tej ulicy, którzy chcą jej nadać nazwę „Gliniana”. Projekt uchwały został
pozytywnie zaakceptowany przez sołtysa i radę sołecką, i teraz prosimy Państwa o przyjęcie
tej uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Rogoż.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –11 (jedenaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXII/283/13 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z
obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXI/13 z dnia 17 czerwca 2013 roku nie zgłoszono.
Ad. 11
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że została powołana komisja stypendialna w
składzie – Mariusz Fedzin, Grażyna Jarema, Magdalena Tabiś, Elżbieta Komarzyńska i
Karolina Kempiszak. Komisja ta przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne. Przyznano stypendia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli średnią
6,0 – w wysokości 600 zł, poniżej- 500 zł. Stypendia przyznane uczniom zostaną wręczone
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Na sesji obecni byli przedstawiciele firmy TOYA, którzy poinformowali o
problemach związanych z budową ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż trasy S-5.
Podwyższono obowiązujące normy i teraz te normy mają być zastosowane żeby zaoszczędzić
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na budowie ekranów. Chcemy walczyć tej sprawie i po sesji organizujemy spotkanie na ten
temat. Zapraszamy przedstawicieli poszczególnych miejscowości położonych przy trasie S-5
do omówienia tego problemu.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godzinie 11.40 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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