Protokół Nr VI/XXXVI/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 października 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 – 13 ( trzynastu).
Nieobecni byli radni: Grażyna Skowrońska i Tadeusz Wyrwas.
Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Protokołu.
Uchwały są załącznikami do Protokołu o numerach od 2 do 10.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
 Jakub Bronowicki – wójt gminy
 Joanna
Adamek
–
kierownik
referatu
gospodarki
nieruchomościami i planowania przestrzennego Urzędu Gminy
Wisznia Mała
 Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowoinwestycyjnego i ochrony środowiska
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany
program sesji i zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała
2013 – 2020 rok.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
6. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Budowa przyłączy
kanalizacyjnych na nieruchomościach przy ulicach: Lipowej, Prostej, Stawowej,
Brzoskwiniowej, Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Sportowej w Ligocie
Pięknej”.
8. Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za
2014 rok.
9. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/XX/116/08 Rady Gminy Wisznia Mała z
dnia 9 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota
Piękna.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/VII/60/11 Rady Gminy Wisznia Mała, z
dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Program sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o działaniach
podejmowanych od ostatniej sesji.
- 26 listopada – spotkanie w sprawie otwarcia punktu przedszkolnego z
oddziałem żłobkowym na nowym osiedlu w Psarach (prawdopodobnie otwarcie
będzie w przyszłym roku)
- 29 listopada w Miłocinie – ostatni koncert w naszej gminie w ramach
tegorocznego festiwalu muzyki kameralnej i organowej
- 1 października – inauguracja działalności Uniwersytetu Dorosłego Człowieka
- 2 października – prezentacja modernizacji wrocławskiego węzła wodnego
informacja o stanie realizacji programu ODRA 2006 (rozpoczęto budowę zbiornika
retencyjnego w Raciborzu, w tym celu trzeba było wysiedlić dwie miejscowości to
było bardzo duże przedsięwzięcie). Daleko od nas powstaje coś, co ma służyć naszej
społeczności, a w przyszłym roku my też będziemy obiektem dużych inwestycji w tym
zakresie.
- 4 października – spotkanie z mieszkańcami Strzeszowa w sprawie budowy
świetlicy. Na razie szukamy miejsca pod tę inwestycję. Wystąpiliśmy do Agencji
Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie terenu i czekamy na decyzję.
- 8 października - spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w
Trzebnicy z udziałem Pana posła Marka Łapińskiego w sprawie utworzenia strefy
ekonomicznej na gruntach Skarbu Państwa. Jesteśmy tym zainteresowani. Przed
nami negocjacje, w jaki sposób to rozwiązać.
- 9 października - spotkanie z firmą Gaz System w sprawie budowy gazociągu.
Inwestor poprosił nas o pomoc, gdyż są to skomplikowane sprawy. Tym gazociągiem
przekracza się wiele własności, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Jest to budowla, która będzie
dobrym dochodem dla naszej gminy.
- w październiku Komisja Unii Europejskiej kontrolowała realizację programu
LEADER
- 14 października - Dzień Komisji Edukacji Narodowej, z tej okazji zaprosiliśmy
na spotkanie wszystkich nauczycieli z terenu naszej gminy. Tu też wręczyliśmy
przyznane przez komisję Nagrody Wójta Gminy, które w tym roku otrzymały Panie:
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Jadwiga Spychała, wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół w Krynicznie, doświadczony
pedagog z oddaniem realizujący swoje obowiązki; Elżbieta Rojek z Zespołu Szkół w
Krynicznie oraz Elżbieta Komarzyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach.
- 23 października – pasowanie pierwszoklasistów w szkole Podstawowej w
Wiszni Małej, tego samego dnia podpisanie Aneksu do porozumienia ZIT – przyjęcie
w poczet nowych członków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gminy Oborniki
Śląskie.
- 24 października – podpisanie Aneksu na realizację kanalizacji,
doprecyzowującym kwoty, które zostaną nam przekazane za rok bieżący;
- 25 października – nasi uczniowie wzięli udział w konkursie corocznie
organizowanym przez KRUS w Trzebnicy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w
gospodarstwach rolnych pod nazwą „Krusnal Bezpieczniak”; tego samego dnia
odbyło się pasowanie Gimnazjalistów w Szewcach
- 29 października – gościliśmy w Urzędzie Gminy władze Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, które zapoznają się z posiadaną przez gminy
bazą lokalową. To Stowarzyszenie będzie zajmować się też organizacją czasu
wolnego dla dzieci. Mamy nadzieję, że ubogaci to kalendarz np. imprez sportowych.
Omawialiśmy także potrzeby związane z rozwiązaniem problemów węzła
pawłowickiego.
- 29 października – odbyło się posiedzenie Prezydium ZIT, podczas którego
rozpatrywano uwagi do programu działań ZIT. My ze swej strony zadeklarowaliśmy
dużą chęć współpracy, szczególnie w tych działaniach, na które gdzie indziej nie
można znaleźć środków.
- wraz z Marszałkiem Włodzimierzem Chleboszem gościliśmy w Szymanowie
na zaproszenie Zespołu „Szymanowianie”.
Ad.3
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy informując o dokonaniu analizy
złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2012. Małgorzata Ottenbreit powiedziała,
że wszyscy radni oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym terminie do 30
kwietnia 2013 r. Stwierdzono pewne formalne nieprawidłowości ich opis i wskazanie
osób, u których zostały stwierdzone jest zawarty w pisemnej informacji na ten temat.
Proszę radnych o zapoznanie się z tymi uwagami po sesji i złożenie stosownych
wyjaśnień w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.
Następnie głos zabrał sekretarz gminy Mariusz Fedzin i przedstawił informację
wójta gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu Wójta za rok 2012. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły
oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie wraz z kopią swego zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok poprzedni w dwóch
egzemplarzach. Pani Mariola Blecharczyk zatrudniona na stanowisku Dyrektora OKSiR
od dnia 1.07 2013 r. złożyła dodatkowo oświadczenia w dniu 30. 06.2012 r. i
01.07.2012 r. Sekretarz Gminy poinformował, że niektóre oświadczenia zostały
wypełnione niezgodnie z instrukcją zawartą na pierwszej stronie oświadczeń, np.
zamiast wpisać „nie dotyczy” w odniesieniu do rubryk, które nie miały zastosowania
stawiano kreski albo używano innych podobnych określeń, nie określano
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przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego lub
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, brak było wskazania miejsca
położenia nieruchomości. Sekretarz Gminy powiedział także, że Wójt Gminy
dokonując analizy merytorycznej oświadczeń majątkowych nie doszukał się
podejrzeń w zakresie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy i w związku z tym nie
występował z wnioskiem do właściwego urzędu kontroli skarbowej o kontrolę
któregokolwiek ze złożonych oświadczeń majątkowych. Jawne informacje zawarte w
oświadczeniach majątkowych pracowników zostały udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wisznia Mała i będą przechowywane przez okres
sześciu lat.
Wójt Jakub Bronowicki poinformował, że wójt oraz przewodnicząca rady złożyli
swoje oświadczenia majątkowe wojewodzie i nie było do nich zastrzeżeń.
Ad.4
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierownikowi referatu remontowo –
inwestycyjnego i ochrony środowiska Sławomirze Hermann, która poinformowała, że
w tej chwili nie ma dopływu zewnętrznych środków finansowych, a w uchwałach
budżetowych porządkujemy m.in. sprawy dotyczące funduszów sołeckich. Mamy
oszczędności po przetargach i kwotę 4,700 zł przenosimy na inne zadanie; 6,5 tyś zł
przeznaczamy na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Na
usuwanie azbestu mieliśmy przeznaczoną kwotę 9 tyś. zł w tej uchwale proponujemy
zmniejszyć ją do 5 tyś. zł. W Mienicach w ramach funduszu sołeckiego nie będziemy
realizować zakupu tabliczek z nazwami ulic, ale zakupimy i zamontujemy nową wiatę
przystankową. W ramach funduszu sołeckiego w Wiszni Małej będziemy doświetlać
scenę i boisko sportowe. O kwotę 10 tyś. chcielibyśmy zwiększyć dopłatę do spółki
komunalnej z przeznaczeniem na budowę przyłącza do naszej świetlicy Mienicach. My
przygotowujemy dokumentację projektową, a realizacja będzie po stronie PGK. Z
kolei w Malinie zakupiliśmy grunt, który dotychczas był dzierżawiony pod boisko
sportowe. Teraz przystępujemy do wykonania prac rekultywacyjnych na tym terenie i
na ten cel przeznaczamy kwotę 9 tyś. zł.
W szkole podstawowej w Psarach zyskujemy dwie sale lekcyjne i
powiększamy salę gimnastyczną, w związku z tym chcemy doposażyć te
pomieszczenia w meble i na ten cel niezbędna jest kwota 7 tyś. zł.
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/XXXVI/305/13 i jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
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. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVI/306/13 i jest załącznikiem nr 3
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
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Głos zabrała Sławomira Hermann, która poinformowała, że obecnie są
realizowane duże inwestycje, przede wszystkim chodzi tu o kanalizację, ale też
budowa świetlicy w Mienicach i remont w szkole w Psarach pochłaniające wiele
środków finansowych. Na te cele jest przeznaczona emisja obligacji komunalnych.
2/3 tych środków będzie do wykorzystania dopiero w grudniu.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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/XXXVI/307/13 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że uchwała dotyczy
kontynuacji zadania obecnie realizowanego. Poprowadziliśmy rurę
kanalizacyjną w drodze i do granicy działki. Każdemu zostawiliśmy końcówkę,
żeby potem nie grzebać drodze. Zrobiliśmy to w ten sposób, bo na przyłącza
do posesji nie ma środków unijnych. Złożyliśmy jednak wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie dotacji na te
przyłącza i ją otrzymaliśmy. Łącznie będzie wykonanych 61 przyłączy. Ta
uchwała pozwoli Wójtowi Gminy na podpisanie stosownej umowy.
Sławomira Hermann poinformowała, że na całkowitą wartość zadania składa
się 45% dotacji z NFOŚ, 45% dokłada Gmina, a 10% to koszt ponoszony
przez właściciela posesji. Na każdej posesji musi być wykonana studzienka
kanalizacyjna i to znacznie podraża koszt tej inwestycji, który średnio w
zależności od długości przyłącza wynosi od 7 do 10 tyś. PLN
Radny Zdzisław Zdobylak zapytał, czy oczyszczalnie przydomowe są
prawidłowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o systemy oczyszczania ścieków?
Kierownik Sławomira Hermann odpowiedziała, ze jest to rozwiązanie
aprobowane w ramach dyrektywy unijnej, jeżeli oczywiście są osiągane odpowiednie
parametry. My będziemy musieli to kontrolować. Oczyszczalnie przydomowe są
stopień wyżej niż szamba przydomowe. Natomiast na południu gminy chcemy
wykonać przejście i w okolicach między Psarami, a Szymanowem zlokalizować
zlewnię ścieków. System szamb też jest prawidłowy, ale docelowo chcemy się
połączyć z Wrocławiem.
Radna Dorota Konieczna powiedziała, że system oczyszczalni przydomowych
jest ratunkiem dla miejscowości takich jak Ozorowice, które nie mają szans na inne
systemy oczyszczania.
S. Hermann stwierdziła, ze to będzie ok. 2,5 do 3 tys. zł. Prawo daje nam
taką możliwość i tak realizujemy inwestycje od 1998 roku. Dzięki temu mamy sukces.
Są gminy, które mają na ulicy 1 wpięte przyłącze do głównej rury. U nas tego nigdy
nie było, bo zawsze wspomagaliśmy wpięcie nieruchomości naszych mieszkańców
(projekt, budowa, wykonanie). Każdy dom ma swoją problematykę, a nam są
potrzebne ścieki, bo nimi musimy się wykazać.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Budowa przyłączy
kanalizacyjnych na nieruchomościach przy ulicach: Lipowej, Prostej, Stawowej,
Brzoskwiniowej, Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Sportowej w Ligocie Pięknej.
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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/XXXVI/308/13 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Głos zabrał Wójt Gminy informując, że tą uchwałą Rada Gminy przystępuje do
określenia stawek podatkowych, które pozwolą nam na pozyskanie dochodów
umożliwiających realizację zaplanowanych wydatków. W ramach tego podatku są
przewidziane ulgi dla osób nabywających nowe grunty na powiększenie istniejących
gospodarstw rolnych. W tym roku średnia cena GUS na skup żyta to nieco ponad 69
zł.
Z naszej strony jest propozycja obniżenia tego podatku do kwoty 63 zł za 1q. Wzrost
stawki byłby to jedynie dwuletnią rewaloryzacją inflacji.
Następnie głos zabrał radny Wojciech Wawro, który powiedział, że nawet po
obniżce proponowanej przez Pana Wójta ta stawka jest za wysoka. Musimy brać pod
uwagę dobro naszych rolników. W związku z tym zgłaszam formalny wniosek o
przyjęcie stawki skupu 1q żyta na poziomie 60 zł.
Wójt Gminy powiedział, że na przyszły rok rolnicy mają
zagwarantowane dopłaty bezpośrednie do gruntów. Należy też zauważyć, że 1/3
właścicieli gospodarstw rolnych ma swoje siedziby poza naszą gminą. Niewielcy
rolnicy odczują ten wzrost tylko w nieznacznym stopniu.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnej i po naradzie komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną przez
Wójta Gminy stawkę 63 zł za 1q żyta.
Czy są inne propozycje stawek?
Z uwagi na to, że nie zgłoszono innych propozycji stawek przystąpiono do
głosowania. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest za stawką
zaproponowaną przez radnego Wojciecha Wawro w wysokości 60 zł/1q – 1 osoba
„za”, kto jest za stawką 63 zł – 12 osób „za”. Tym samym przyjęto stawkę 63 zł za
1q żyta.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku
rolnego za 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 1 (jeden), „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VI/XXXVI/309/13 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit ogłosiła
15 minutową przerwę, która trwała od godziny 11.20 do 11.35.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy Jakubowi
Bronowickiemu, który przedstawił propozycję uchwały oraz proponowane stawki
podatku od nieruchomości. Radni w materiałach sesyjnych otrzymali także symulacje
wypływów podatkowych przy stawkach maksymalnych ogłoszonych przez Ministra
Finansów na 2014 roki wyliczenie według niej dochodów, dalej stawki obowiązujące
w roku 2013 w naszej gminie i propozycje stawek na rok przyszły. Zastosowano też
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podział na osoby fizyczne i prawne. Odnośnie punktu 6 §1 Wójt Gminy przypomniał,
że po utworzeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przekazaliśmy im nasz
majątek. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opłacania podatków, a my chcemy
mieć wgląd w wartość tego majątku i ten zapis umożliwi nam kontrolę nad nim.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni dyskutowali nad
propozycjami stawek na posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy w związku z tym są
jeszcze jakieś zapytania bądź wnioski w tym zakresie?
Nie zgłoszono nowych propozycji.
Podjęcie uchwały stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
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/XXXVI/310/13 i jest załącznikiem nr 7
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Głos zabrał Wójt Gminy proponując zachowanie stawek aktualnie
obowiązujących w naszej Gminie odnośnie podatku od środków transportowych.
Mamy stabilne dochody z tego tytułu i chcemy żeby tak pozostało. Zostały one
sprawdzone i nigdzie nie wychodzimy poza widełki minimalnych i maksymalnych
stawek. Zapytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2014 rok.
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/XXXVI/311/13 i jest załącznikiem nr 8
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu
architekt Joannę Mierzejewską, która poinformowała, że oba projekty uchwał, które
radni mają przed sobą zostaną podzielone na części A i B. W przypadku Ligoty
Pięknej do części B chcemy wyłączyć działki, których właścicielami są po części spółki
Budnest i BMC. Niestety nie możemy osiągnąć porozumienia z właścicielami. Konflikt
polega na tym, że my musimy realizować politykę zapisaną w Studium, natomiast
właściciele na terenach oddalonych od wsi, na których nie planowano intensywnej
zabudowy mieszkaniowej chcą taką wprowadzić. Spółki te składały uwagi do planu i
ponieważ nie mogą one zostać uwzględnione to możemy się liczyć z tym, że zostaną
zaskarżone do Sądu. Podział planów na części A i B pozwoli na bezkolizyjne
zakończenie prac nad planami miejscowym Ligota Piękna i Kryniczno–Południe I.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/XX/116/08 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
obrębie Ligota Piękna
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/XXXVI/312/13 i jest załącznikiem nr 9
do protokołu z obrad Rady Gminy.”
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Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/VII/60/11 Rady Gminy
Wisznia Mała, z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I.
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/XXXVI/313/13 i jest załącznikiem nr
10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXV/13 z dnia 25 września 2013 roku nie
zgłoszono.
Ad. 14
O udzielenie głosu wystąpił mieszkaniec Krzyżanowic Bogusław Stec, który
poruszył następujące kwestie:
- rozdzielenia funkcji radnego i sołtysa. Łączenie tych funkcji nie służy mieszkańcom i
rozwojowi lokalnej społeczności;
- nieuzasadnionego przedłużania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Chodzi tu zwłaszcza o miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Krzyżanowice, gdyż jego brak jest powodem zaniżania
cen przez firmę Tauron oraz szczególne zwrócenie uwagi i spowodowanie ujęcia w
projekcie budowy trasy S5 ekranów dźwiękochłonnych;
- sposób podziału tzw. funduszu sołeckiego uważam, za zbyt rozrzutny i
niegospodarny, a sposób rozliczania za niejasny. Proszę Radę Gminy o szczególny
wzgląd na podział tych środków, gdyż są to publiczne pieniądze, które nie powinny
być wydawane w sposób nieprzemyślany;
- nastąpiło przejęcie sieci wodociągowych przez spółkę PGK, ale po pierwsze bardzo
trudno tam się dodzwonić, a po drugie po awariach wodociągowych z kranów płynie
żółta ciecz nie nadającą się do wykorzystania i mieszkańcy muszą ponosić koszty za
hektolitry wylanej i nie zdatnej do spożycia wody.
- strona internetowa naszej gminy pozostawia wiele do życzenia, nie ma tam mowy o
aktualnościach, natomiast są materiały sprzed kilku miesięcy. Mieszkańcy chcą
wiedzieć, co się dzieje w gminie teraz.
W odpowiedzi głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin, który powiedział,
że Rada Gminy działa w granicach obowiązującego prawa i na dzień dzisiejszy
Kodeks Wyborczy nie ogranicza pełnienia przez radnego funkcji sołtysa oraz, że nie
ma możliwości podjęcia przez Radę Gminy takiej uchwały.
Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową to jest ona wyposażona w liniki do BIPu
oraz strony Ośrodka Kultury i tam są umieszczanie wszystkie informacje o aktualnych
wydarzeniach kulturalnych i sportowych, przetargach, wystawach, osiągnięciach. Nie
widzimy potrzeby dublowania tych informacji na naszej stronie, która w tej chwili
była szczególnie poświęcona sprawom wprowadzanej reformy gospodarki odpadami i
ochrony środowiska, bo to był w ostatnim czasie nasz priorytet. Oczywiście
planujemy modernizację strony internetowej, ale to wiąże się z dodatkowymi
środkami finansowymi, które na ten cel trzeba będzie znaleźć.
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Sławomira Hermann wyjaśniła, że jest kierownikiem referatu, który zajmuje
się rozliczaniem funduszów sołeckich. Do dyspozycji na wszystkie miejscowości jest
ćwierć miliona złotych. W ramach funduszu mogą być realizowane tylko zadania
jednoroczne, czyli takie, które w jednym roku można rozpocząć, zakończyć i rozliczyć.
Są to pieniądze znaczone, pozostające w dyspozycji poszczególnych miejscowości. W
niektórych wsiach prężnie działają stowarzyszenia sportowców i oni aktywnie
uczestniczą w życiu lokalnych społeczności. Dzięki tej ich aktywności wiele
miejscowości zyskało odnowione i dobrze funkcjonujące boiska sportowe. Jest tu
ogromne zainteresowanie sołtysów i radnych i duża kontrola społeczności lokalnych.
Sołtys wsi Rogoż Stanisław Szczypkowski powiedział, że podziału funduszu
sołeckiego dokonuje zebranie wiejskie, a nie sołtys. Informacja o mającym się odbyć
zebraniu jest zawsze podawana do publicznej wiadomości, wywieszana na tablicy
ogłoszeń.
Sołtys Ligoty Pieknej Daniela Ciecierska powiedziała, że w statucie sołectwa
określono liczbę osób, która musi przyjść na zebranie, żeby mogło one podjąć
prawomocną uchwałę o podziale funduszu sołeckiego, ale żeby mieć na to wpływ to
trzeba na to zebranie przyjść. Czasami jest tak, że musimy przekładać zebranie, bo
jest za mało osób. A na tym zebraniu to większość mieszkańców decyduje, na jaki cel
przeznaczyć pieniądze i nie wszyscy są z tego podziału potem zadowoleni.
Wójt Jakub Bronowicki powiedział, że fundusz sołecki to tzw. budżet
obywatelski i jest on chyba najtrudniejszą częścią budżetu. Niestety nie da się
wszystkich zadowolić. Ten budżet jest po prostu pewną wypadkową różnych potrzeb
mieszkańców.
Natomiast w sprawie rozliczania tego funduszu to szczegółowe dane zawsze
znajdziecie Państwo w sporządzanym corocznie sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za dany rok.
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i
o godzinie 12.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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