Protokół Nr VI/XXXIII/13
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 17 lipca 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 – 13 (trzynastu).
Nieobecne były: pani Grażyna Jarema i pani Renata Nowak.
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 3.
W posiedzeniu uczestniczyli również wójt gminy Jakub Bronowicki, sekretarz
Mariusz Fedzin, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej
Sławomira Hermann, sołtysi wg listy obecności, przedstawiciel lokalnej prasy.

Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany
program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wisznia Mała
2013 – 2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2012.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy po odczytaniu programu zapytała zebranych
członków Rady Gminy, kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Radni nie
zgłosili zastrzeżeń.
„za”-13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Pan Jakub Bronowicki powiedział, że generalną sprawą, którą chcemy
poruszyć na dzisiejszej sesji jest temat dotyczący gospodarowania odpadami. Zanim
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jednak zostanie on omówiony Pani Sławomira Hermann przedstawi istotne zmiany
naniesione do projektów: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
uchwały budżetowej.
Ad. 3
Głos zabrała kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
Technicznej. Pani Sławomira Hermann powiedziała, że dzisiejsza nadzwyczajna
sesja jest spowodowana remontem budynku szkoły w Psarach. Procedurę tego
zadania rozpoczęliśmy już na przełomie stycznia i lutego a decyzję o jego
rozpoczęciu podjęliśmy w związku z kontrolą części pożarowej budynków.
Otrzymaliśmy zalecenia, aby dostosować obiekty do obecnie obowiązujących
wymagań przeciwpożarowych.
Pierwszy przetarg, który odbył się w czerwcu, nie przyniósł nam rozwiązania,
kwota zawarta w ofertach była zbyt wysoka.
W drugim przetargu nadal kwota ofert była wysoka. Do najniższej oferty tak,
aby przetarg mógł być zrealizowany, brakowało nam 100 tys. zł.
Po analizach tych dwóch przetargów a naszymi wcześniejszymi symulacjami,
uznaliśmy, że należy jednak podwyższyć próg zabezpieczonej kwoty. Chcemy to
zrobić teraz, dlatego że ważny jest dla nas czas, nie możemy bowiem czekać do
września na remonty. Obecnie w Psarach uczniów jest tylu, że są dwie równoległe
klasy. W wakacje można przeprowadzić cały remont i dzięki temu dzieci będą mogły
uczyć się w odpowiednich warunkach.
Przy okazji zleconych zadań w Psarach na pierwszym piętrze szkoły
uzupełnimy o jeden punkt toalety.
Pomimo tego, że wykonamy zadanie w Psarach obiekt nie będzie spełniał
wymagań takich, które może spełnić tylko budynek nowej szkoły.
W ramach projektu tej uchwały uporządkowane zostały także paragrafy:
- plac zabaw w miejscowości Malin,
- w Wysoki Kościele zakup stołów i ławek.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2013-2020.
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/XXXIII/284/13 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” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
2

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXIII/285/13 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXII/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku nie zgłoszono.
Ad. 6
1) Wójt Jakub Bronowicki zabrał głos w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Powiedział, że od pierwszego lipca obowiązek zbierania śmieci
przeszedł na Gminy. W związku z taką sytuacją mamy różnego rodzaju problemy
wynikające z tego faktu. Firma, która jest naszym wykonawcą nie wywiązała się z
postanowień umowy
w zakresie dostarczania kubłów do mieszkańców naszej Gminy. Poza tym, firma nie
zbiera także potwierdzeń, na których właściciel nieruchomości podpisuje odbiór
takich pojemników. Pan Jakub Bronowicki powiedział, że jeśli sołtysi mają możliwość
i chęci w tym zakresie mogą się zdeklarować i tym samym dopełnić obowiązku
zbierania takich potwierdzeń.
Do czasu unormowania się sytuacji segregacja będzie wykonywana wg tego
systemu, który funkcjonował do czerwca. Chodzi tutaj m.in. o pojemniki na plastik i
szkło, które są porozstawiane w miejscowościach. Jeśli mieszkaniec nie otrzymał
kompletu koszy może nadal zostawiać odpady w koszach dzwonkach.
Trudności naszego wykonawcy wynikają z:
―
ilości pojemników. Już w styczniu Wrocławskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania ALBA zamówiło kosze. Jednak firmy produkujące pojemniki nie
nadążają z produkcją, jest ich także stanowczo za mało na rynku.
―
braku worków na plastiki i metal. Dostawca worków również zawiódł. WPO
ALBA otrzymuje małe ilości i przez to musi reglamentować worki. My nie
pozostajemy bezczynni w takiej sytuacji i część worków rozwozi pracownik Urzędu
Gminy.
―
części organizacyjnej i spedycyjnej. Ponieważ wg umowy Gmina Wisznia Mała
dzierżawi kubły (od Wykonawcy) WPO ALBA wykorzystuje swoje kosze, które
wcześniej dzierżawiła mieszkańcom. Ponieważ zielone kosze zmieniły przeznaczenie
(z odpadów zmieszanych na szkło) muszą zostać umyte. Mycie tych pojemników
zajmuje dużo czasu a ich rozwożenie po miejscowościach wydaje się być
przypadkowe. Nie pomaga nawet sprowadzanie pojemników z rejonów Śląska.
Są również problemy wynikające ze strony odbiorców usługi:
―
obowiązkiem mieszkańców jest wystawienie śmieci tak, aby odbiorca miał do
nich dostęp. Są osoby, które trzymają worki, kosze na swojej posesji nawet w dniu
wywozu a przecież Wykonawca nie może wchodzić na teren właściciela działki.
―
dość duża część domów nie ma oznaczonego numerem porządkowym
swojego gospodarstwa. Pani Daniela Ciecierska dodała, że mieszkańcy nie
posiadają również skrzynek pocztowych. Podczas roznoszenia rachunków i
informacji w sprawie wywozu odpadów ciężko było dotrzeć do wielu osób. Pan Jakub
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Bronowicki powiedział, że po raz kolejny należy poprosić policję o interwencje w
sprawie numerów domów.
2) Pan Stanisław Szczypkowski powiedział, że obecnie najlepszym sposobem na
panujący chaos w odbiorze odpadów byłoby wystawienie metalowych kubłów
wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach. Pani Sławomira Hermann
odpowiedziała, że taka sytuacja została przewidziana. Przypuszczaliśmy, że z
początkiem wejścia zmian mieszkańcy będą się sprzątać.
W związku z brakiem kompletów kubłów do segregacji oraz worków
mieszkańcy zaczęli w dużej ilości wyrzucać nie tylko odpady przeznaczone do tzw.
dzwonków, ale wyrzucają innego rodzaju śmieci. Z takiego faktu jesteśmy
zadowoleni. To bardzo dobrze, że porządkowane są nieruchomości na naszym
terenie. Ponieważ WPO ALBA do dzisiaj nie wywiązało się z obsługi gminy w
zakresie umowy obowiązującej od pierwszego lipca wywóz z ogólnych koszy jest
realizowany w ramach tej umowy.
W umowie z naszym wykonawcą są oczywiście przewidziane stosowne kary.
Jest to najlepszy sposób wyegzekwowania postanowień, co do obowiązków
wykonawcy.
a. Od zeszłego piątku (12 lipca) została nałożona kara biegnąca – 1 tys. zł
dziennie.
Dot.; ona nie dostarczenia kubłów wszystkim mieszkańcom. W Krzyżanowicach i
Strzeszowie brak jest czarnych kubłów. W Krynicznie, Ligocie Pięknej i Szewcach
brak jest części czarnych kubłów.
b. Pozostałe kary dot.; niekompletnego odbioru odpadów, niewymytych
zielonych
pojemników oraz braku worków na plastik i metal (0,20 zł za niewykonaną usługę, od
gospodarstwa).
Po rozmowach z Wykonawcą ustaliliśmy, że w przypadku braku kompletu
pojemników, pojedynczych pojemników oraz worków mieszkańcy mogą wystawiać
nieczystości we własnych workach lub kartonach.
3) W naszym systemie ewidencjonującym odbiorców usługi mamy 2 464
właścicieli
w tym 600 gospodarstw nie złożyło deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Do tych osób pracownicy ds. ochrony środowiska wysłali
korespondencję przypominającą o uzupełnieniu tego obowiązku.
Wraz z tematami dotyczącymi odpadów chcemy rozwiązać problem
metalowych pojemników na ubrania. Takie pojemniki stoją na terenie naszej Gminy
przy dużych koszach na plaski i szkło. W momencie, kiedy już każdy mieszkaniec
będzie uposażony w swoje pojemniki chcemy, aby tzw. dzwonki zniknęły z naszego
terenu a tym samym pojemniki na ubrania. Rzecz w tym, że pojemniki na ubrania nie
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są oznakowane i nie wiadomo, do kogo się zwrócić w sprawie ich zabrania.
Planujemy nakleić na kontenerach informację o konieczności ich odebrania. Jeśli
nasz prośba nie poskutkuje w określonym na informacji terminie ze złomujemy
kontenery.
4) Głos zabrał pan Zdzisław Zdobylak, który poinformował, że od pewnego czasu
znów
dochodzą go słuchy o nieprawidłowym chowie gęsi na fermie w Wiszni Małej. Takie
informację nie mogą zostać pominięte zwłaszcza w związku z faktem, że ferma
usytuowana jest obok naszych terenów wodonośnych. Nie chodzi tu przecież tylko o
dokuczliwy zapach, który towarzyszy przy wyprowadzaniu gęsi na zewnątrz.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego ujęcia, które na terenie Gminy Wisznia
Mała zaopatruje w wodę najwięcej miejscowości. Podjęcie tego tematu powinno nas
skłonić do wypracowania metody, która poskutkuje tak, aby właściciel fermy
prowadził chów zgodnie z przepisami (chów w systemie zamkniętym).
Pani Sławomira Hermann powiedziała, że już na pierwszym spotkaniu w
sprawie fermy, na którym obecni byli przedstawiciele: Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Powiatowy Lekarz
Weterynarii, nie było zastrzeżeń tych instytucji, co do funkcjonowania fermy.
W zeszłym roku zleciliśmy opracowanie naszych ujęć wodonośnych pod
względem: fizjografii, depresji, spływu, zasięgu spływu. Na wniosek Gminy z
załączonymi naszymi badaniami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
przygotowuje swoje opracowanie, które ma rangę prawa miejscowego. W
przygotowany. projekcie zarządzenia RZGW nie miał uwzględnionego wpływu
znajdującej się w pobliżu fermy drobiu.
Gmina Wisznia Mała skierowała prośbę, aby jednak w projekcie wziąć pod
uwagę bliskość fermy. Z geologicznego punktu widzenia nasze ujęcie wody na tym
terenie nie posiada szczelnej warstwy nad sobą. Istnieją tam przewarstwienie
piaskowo – żwirowe a nie np. glinowe i przez to zanieczyszczenia mogą szybko
przedostawać się do wody.
Pan Zdzisław Zdobylak powiedział, że jeśli My, jako Gmina, zrobiliśmy
wszystko w tej sytuacji to chyba jedynym rozwiązaniem pozostaje inicjatywa
obywatelska. Pani Sławomira Hermann dodała, że po naszej apelacji (, która
wysłana została wczoraj tj. 16 lipca) z całą długoletnią dokumentacją zapozna się
pani Adriana Szlachetka, prezes przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z
O.O.
Właściciel fermy zastrzega, że mógłby zaprzestać działalności w przypadku
wypłacenia przez Gminę odszkodowania. Sądzi, że powinien takie odszkodowanie
otrzymać w przypadku zakazania działalności przez Gminę. Jednak to nie Gmina jest
organem, który wydaje pozwolenia w zakresie takiej działalności. Zgodę na
funkcjonowanie fermy wydaje Wojewoda Dolnośląski.
Obecna sytuacja jest konsekwencją dawniej podjętych złych decyzji.
Na samym początku istnienia fermy było to przedsiębiorstwo państwowe. Ujęcie
wybudowane później i służyło ono do dostarczania wody właśnie dla fermy. Gdy
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okazało się, że wody jest na tyle dużo, że może ona zaopatrywać resztę Gminy,
stacja uzdatniania się rozbudowała.
W całej tej sytuacji najgorsze jest to, że zapomina się, że woda jest dobrem
przede wszystkim naturalnym a o takie dobro należy dbać.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
zakończyła
o godzinie 1130 posiedzenie słowami „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.

Protokołowała:
Marzena Kowalska

Podpisał(a):
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