Protokół Nr VI/XXXVIII/13
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 19 grudnia 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: Krzysztof Baraniuk, Grażyna Skowrońska.
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
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
 Joanna Mierzejewska – architekt urbanista
 Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego
i ochrony środowiska
 Adriana Szlachetka-Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o.
 sołtysi wg. listy obecności
 przedstawiciel lokalnej prasy
 mieszkańcy gminy
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na
wniosek Wójta Gminy proponuje się poszerzenie porządku obrad i wpisanie w
punkcie 11 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I. Małgorzata Ottenbreit
odczytała proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian i zapytała, kto
jest za przyjęciem programu sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2014 – 2020.
4. Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2014.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2013-2020.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2013.
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7. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych wynikających z taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XXXVII/316/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
9. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA
PIĘKNA – A.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji.
- 1 grudnia – w Kościołach naszej gminy odbywały się koncerty w ramach
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Nie ma takiej możliwości w Kościołach
parafii Szewce i Ozorowice, a chcieliśmy żeby tamtejsi melomani także mieli
możliwość wysłuchania koncertów. W związku z tym zorganizowano koncerty muzyki
dawnej i była możliwość zapoznania się z pierwszymi zapisanymi utworami
muzycznymi.
- 2 grudnia – spotkanie w sprawie realizacji programu Lider i Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety środki, które będą w dyspozycji w obu tych
programach zmniejszą się. My z programu RPO realizujemy budowę kanalizacji
sanitarnej
- 2 grudnia – w OKSIR w Wiszni Małej wernisaż prac Anny Mierzejewskiej,
byłej mieszkanki naszej gminy
- 4 grudnia – uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Głównym tematem była zapowiedź zmiany właściciela Fagor Mastercook. Na razie nie
mamy informacji ani zgłoszeń zwolnień grupowych;
- 4 grudnia - uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym ewentualnej organizacji
dożynek wojewódzkich. O taką możliwość stara się Pan Edward Ptak Machnic, który
jest znanym organizatorem międzynarodowych wyścigów konnych. W spotkaniu
uczestniczył też pan Marszałek Województwa Włodzimierz Chlebosz. Ostateczna
decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.
- 7 grudnia w Krynicznie odbyły się Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w
Szachach Szybkich (tzn. takich, których partie należy rozegrać w ciągu 10 minut).
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Tradycyjne już gościliśmy Pana Wojewodę Aleksandra Marka Skorupę, który rozegrał
symultanę z młodzieżą.
- 10 grudnia - spotkanie z przedstawicielami WPO ALBA na temat realizacji
zadań „śmieciowych”,
- 11 grudnia – rozpoczęła się kolejna ewaluacja dotycząca pracy klubu
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej
- 12 grudnia – podsumowanie XX Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.
Szczególne podziękowania należą się Panu Janowi Buczkowi, bo to od jego zapału
wszystko się zaczęło. Od dwóch lat organizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przy finansowym wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego i jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu
- 12 grudnia - na zaproszenie firmy SOLAR samorządowcy z naszego powiatu
mieli okazję zapoznania się z najnowszą technologią wykorzystania ekologicznych
źródeł energii;
- 16 grudnia – odbył się II Zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej. Nasza Gmina jest zainteresowana tym, żeby Stowarzyszenie
opracowało koncepcję budowy węzła pawłowickiego;
- 18 grudnia – dzieci z przedszkola gminnego wystawiły Jasełka. Widać, że
dzieci już zadomowiły się w nowym przedszkolu i dobrze się tam czują.
Ad. 3
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu
Sławomirę Hermann, która przedstawiła założenia budżetu oraz główne składniki
wieloletniej prognozy finansowej na przyszły rok. Poinformowała, że plan dochodów
budżetu ustala się w kwocie 33.220.000,00 zł. Już w zeszłym roku nasza gmina
weszła na pułap 30 milionów złotych dochodów i ta tendencja będzie się
utrzymywała. Dochody bieżące ustala się na poziomie 29.124.957,00 zł, subwencja
ogólna to kwota 7.041.563,00 zł – subwencja stanowi znaczną część budżetu, ale
niestety nie pokrywa wszystkich wydatków oświatowych. Dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania zlecone gminie ustala się na wysokości 1.675.324,00 zł. Dochody
majątkowe planuje się na kwotę 4.095.043,00 zł, w tym: dotacja celowa z NFOSiGW
w wysokości 140.760,00 zł na przyłącza kanalizacyjne dla odcinka w Ligocie Pięknej;
dotacje celowe od Samorządu Województwa (środki unijne), wpływy z tyt.
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł; dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
Plan wydatków budżetowych ustala się w kwocie 33.878.100,00 zł ; w tym
wydatki bieżące w wysokości 25.331.700,00 zł; w tym są wydatki na wynagrodzenia
11.561.989,00 zł; dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.684.300,00 zł
oraz wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 646.248,00 zł. - i na ten cel
zaciągamy obligacje. Dofinansowaniem środkami unijnymi będą kontynuowane takie
inwestycje jak: kanalizacja, budowa świetlicy w Krzyżanowicach i Rogożu oraz
modernizacja szkoły w Wiszni Małej oraz Szewcach. W Wiszni Małej zostaną
wykonanie prace dekarskie, elewacyjne i odwodnieniowe oraz renowacja stolarki
okiennej i na to planowane są nakłady w wysokości 700 000,00 zł. Z kolei w Zespole
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Szkół w Szewcach planowane jest wykonanie przyłącza gazu i wymiana planików w
kotle c.o. za kwotę 50 tyś.zł. Będzie kontynuowane dofinansowanie środkami
unijnymi w szczególności budowy kanalizacji sanitarnej, budowy świetlicy wiejskiej w
Krzyżanowicach i Rogożu.
Większy nacisk kładziemy na zadania transportowe dotyczące budowy chodników w
Szewcach, w Pierwoszowie oraz wzdłuż ulicy Szkolnej od remizy strażackiej do
szkoły. Fundusze sołeckie po części zostały przeznaczone na realizację konkretnych
ulic. Tym sposobem będzie można wykonać ulicę Sportową w Ligocie Pięknej,
Świerkową w Piotrkowiczkach oraz Słoneczną w Rogożu. W pozostałych programach
mamy zaplanowaną budowę budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach oraz
zakup wyposażenia boiska sportowego w Malinie. Większe będą możliwości
rozbudowy wodociągów (wymiana wodociągu wzdłuż ulicy Strzeszowskiej).
Złożyliśmy odpowiedni wniosek i mamy nadzieję na pozyskanie tych środków.
W ramach zadania – budowa oświetlenia drogowego planujemy dalsze
doświetlanie ulic gminy, w tym budowę oświetlenia drogowego w Szymanowie i
Malinie oraz w Wysokim Kościele. Wiadomo, że budowa oświetlenia generuje większe
wydatki na zakup energii.
Na rok 2014 planowane jest także wykonanie parkingu i placu zabaw przy
OKSiR w Wiszni Małej.
Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym jest opracowanie koncepcji i
projektu technicznego wykonania połączenia gminnej sieci wodociągowej w siecią
wodociągową Aglomeracji Wrocławskiej oraz opracowanie projektu kanalizacji
sanitarnej łączącej Psary z Gminą Wrocław. Do wykonania pozostanie jeszcze
kanalizacja na kilku ulicach w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej, tak żeby osiągnąć
wskaźnik z dyrektywy unijnej i zintensyfikować działania na południu gminy tzn. w
Psarach. Codziennie mieszkańcy pytają o remonty dróg, ale są małe szanse na ich
wykonanie przed 2016 rokiem, bo wysiłek finansowy zostanie skierowany na
kanalizację, żebyśmy później nie musieli płacić kar.
Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami to stan jest tu już mniej więcej
unormowany. Ruch cały czas jest, bo deklaracje ciągle wpływają. Są to albo nowe
deklaracje albo zwiększające czy zmniejszające, ale mamy stworzoną bazę i na tej
podstawie mogliśmy już zaplanować w miarę dokładnie wydatki na gospodarkę
odpadami.
Sławomira Hermann poinformowała także, że jest szansa na rozpoczęcie w
przyszłym roku prac na trasie S5 i wtedy będziemy musieli wykwaterować naszych
lokatorów z „dróżniczówki” i przygotować dla nich lokale zastępcze.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Ligoty Pięknej, który stwierdził, że w
przyszłorocznym budżecie nie jest uwzględniona budowa łącznika pomiędzy drogą
krajową nr 5 a Ligotą Piękną. Ten odcinek to ulica Krótka. Jest to ulica mocno
uczęszczana, ale nieposiadająca ani utwardzonej nawierzchni, ani pobocza. Nie jest
możliwe minięcie się dwóch aut na tej drodze. Brak tam oświetlenia, co jest
szczególnie uciążliwe w porze zimowej. Biorąc pod uwagę, że jest to główna droga
dojazdowa do osiedla w Ligocie Pięknej to stanowi bardzo niebezpieczny odcinek dla
zdrowia i życia osób, które poruszają się po tej ulicy.
W odpowiedzi kierownik Sławomira Hermann stwierdziła, że w tej chwili dość
dobrze do tego osiedla można dojechać ulicą Leśną. Wniosek z funduszu sołeckiego
w niedługim czasie pozwoli nam także zwiększyć przejezdność ulicy Sportowej. I tu
też będzie bardzo dobry dojazd do Ligoty. W tej chwili, jeżeli chodzi o ulicę Krótką
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mamy przygotowany projekt kanalizacji do włączenia tych budynków, które jeszcze
nie są w sieci, oświetlenia i innej infrastruktury, ale czekamy na środki unijne.
Dopiero po zainstalowaniu infrastruktury technicznej będziemy mogli wykonać
nawierzchnię. Do tego czasu wykonanie ulicy Sportowej znacznie poprawi system
komunikacyjny.
Wójt Jakub Bronowicki powiedział, że cały czas ma na uwadze przede
wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i gdy tyko będą po temu możliwości remont
tej drogi zostanie wykonany.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że odbyły
się posiedzenia Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady Gminy,
które wydały pozytywne opinie dotyczące przedłożonego projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok. Otrzymaliśmy także Uchwałę Nr
V/261/2013 Składu Orzekającego RIO o pozytywnej opinii o projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wisznia Mała przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do WPF na przyszły rok.
Nie zgłoszono więcej pytań.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2014-2020.
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/XXXVIII/325/13 i jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że zadań inwestycyjnych do
wykonania w przyszłym roku jest kilkadziesiąt. Niejednokrotnie musimy ponawiać
przetargi, gdyż środki, które posiadamy na inwestycje są, jakie są i nie możemy na
nie wydać tyle, ile chcieliby wykonawcy.
Cały czas inwestujemy w oświatę i w modernizację budynków szkolnych. Jest
to ważny punkt w budżecie gminy. Przy udziale środków unijnych rozpoczynamy
modernizację pałacu w Wiszni Małej, w którym mieści się szkoła podstawowa.
Poważnym wydatkiem w przyszłorocznym budżecie są przedszkola. Przybywa nam
punktów przedszkolnych na terenie gminy i zgodnie z ustawą mamy obowiązek
wydatkować na to środki. W tym roku mamy wyższą subwencję, ale często zdarza się
tak, że na początku roku otrzymujemy informacje z Ministerstwa Finansów o
zmniejszeniu subwencji i wtedy trzeba szukać pieniędzy w budżecie.
Dobrą informacją jest to, że zwiększa się udział w podatku PIT.
W Ligocie Pięknej czeka nas budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków
mieszkalnych, przy czym właściciele poniosą tylko 10% kosztów przyłącza.
I mogliśmy tu wybrać: albo budujemy przyłącza, albo drogi. Na razie na wniosek
sołectwa będzie to jedna ulica, ale tak jak mówiłem wcześniej mamy na uwadze
bezpieczeństwo mieszkańców i ulicę Krótką też będziemy brać pod uwagę przy
planowaniu remontów.
Miejmy świadomość, że to, o czym rozmawiamy to pieniądze na papierze, a w
rzeczywistości będziemy mogli wydać tyle ile wpłynie do kasy gminnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że Komisja
Budżetowa i pozostałe komisje Rady Gminy na swoim posiedzeniu wydały pozytywne
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opinie o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014. Tak samo Regionalna Izba
Obrachunkowa wydała uchwałę Nr V/259/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. o
pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wisznia Mała projekcie
uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała także
możliwości sfinansowania deficytu Gminy podejmując uchwałę nr V/260/2013.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę, że radni otrzymali kopie uchwał
podjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania lub uwagi
dotyczące budżetu na przyszły rok.
Radny Tadeusz Czyż zapytał o przyczynę zmniejszenia udziału gminy w
podatku CIT od osób prawnych. Czy to oznacza, że na naszym terenie jest mniej
firm?
Wójt Gminy odpowiedział, że wręcz przeciwnie firm jest więcej, ale najczęściej
są to oddziały firm, które siedziby mają gdzie indziej. Poza tym ten podatek jest
odprowadzany w zależności od dochodów, a są różne instrumenty prawne, z których
firmy korzystają żeby za dużo podatku nie płacić. Ważne jest, że zwiększają się
udziały gminy w podatku PIT. Zawsze apeluję do mieszkańców, jeżeli tu mieszkasz to
tu zostaw ten podatek.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014.
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/XXXVIII/326/13 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit o godzinie 11.15 ogłosiła
15 minutową przerwę do godziny 11.30.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Sławomirze Hermann, która
poinformowała, że 2013 rok zamykamy planem dochodów budżetu 27 057 867,00 zł;
wydatki ogółem 30 276 444,00 zł, z tego wydatki bieżące to 24 148 971,00 zł, w tym
na obsługę długu 687 600,00 zł.
Po analizie budżetu jest propozycja dla Rady Gminy żeby zwiększyć o
23.000zł plan wydatków na rzecz opłaty członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej
w ramach, której są prowadzone prace związane z regulacją i utrzymywaniem
urządzeń wodnych oraz odwodnieniem dróg i placów. Nadrabiane są prace
melioracyjne w tych wszystkich miejscach podtapianych przy wysokich stanach wód
gruntowych. Naprawiane są ciągi drenarskie, które obsługują nasze drogi.
Drenowaliśmy grunty przy przedszkolu, udrożniliśmy drenarkę poniemiecką. Spółka
Wodna ma w tym duże doświadczenie i tą kwotą kończymy bieżący rok.
Proponujemy też zwiększenie o kwotę 16.000 planu na wykonanie usług
lokalnego transportu zbiorowego. Chodzi tu o komunikację, która kursuje do Psar,
Krzyżanowic i Szymanowa oraz o busy dojeżdżające do pozostałych miejscowości
naszej gminy. Cały czas jest oczekiwanie mieszkańców na zwiększenie częstotliwości
kursowania busów oraz na połączenie autobusowe z Szewc do Świniar. Zwłaszcza
wtedy, gdy młodzież wyjeżdża lub wraca ze szkoły. Tu, w Wiszni Małej przy Urzędzie
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wiele osób czeka na autobusy, dlatego pozyskaliśmy ten teren od GS-u i chcemy ten
teren zagospodarować.
Proponujemy także zwiększenie o kwotę 6.500 planu na zakup materiałów do
remontu dróg gminnych, w tym także piachu do zabezpieczenia „akcji zima”. Chcemy
zwiększyć wydatki na przeglądy kotłów grzewczych i na to, co jest związane
z gospodarką komunalną: cały czas reklamujemy się z obiektami, czy działkami, które
chcemy sprzedać. To są ogłoszenia w prasie, a także wypisy i wyrysy po
wprowadzeniu zmian w stanie posiadania; chcemy też zabezpieczyć środki na
wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników interwencyjnych i dokonania
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prosimy Państwa także o
zwiększenie kwoty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz
wysyłanie upomnień z tytułu zaległości w podatkach i opłatach w tym również
w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdyż te także podlegają
takiej samej procedurze egzekucyjnej. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w
Krynicznie prosimy o zgodę na zwiększenie o 17.300 zł planu na zakup żywności do
stołówki szkolnej. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień zwiększamy plan o
kwotę 4 000 zł na przeprowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, Dyrektor
OKSiR wnioskował o kwotę 33 000 zł na prace remontowe w świetlicach.
Zwiększamy plan wydatków majątkowych o 40 000zł na rozbudowę
szkoły w Psarach. To jest zadanie na końcówce realizacji i po świętach dzieci wejdą
na górę. Już na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia. W przyszłym roku w tej szkole
będą prowadzone jeszcze prace termomodernizacyjne.
Prosimy o zmniejszenie wydatków na zadanie pn. rozbudowa wodociągów, bo
już w tym roku nic w tym zadaniu nie będzie robione; zmniejszamy też na
oświetleniu drogowym i doprowadzeniu gazu do OKSiR oraz o 55 000 zł na budowę
pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na boisku w Szymanowie i przenosimy to na
przyszły rok. W międzyczasie Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu chce
żeby w jednym miejscu w WPFie zostały zgrupowane umowy o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej i środków krajowych.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do uchwał
budżetowych?
Pytań nie zgłoszono.
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/XXXVIII/327/13 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
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/XXXVIII/328/13 i jest załącznikiem nr
5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7

7

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Panią Prezes PGK
Adrianę Szlachetka, która poinformowała, że proponuje się pozostawienie dopłaty do
ceny ścieków sanitarnych na dotychczasowym poziomie 1,30 zł do 1m³ i pomniejsza
cenę ścieków. Dopłata będzie obowiązywała przez okres 1 roku. W budżecie gminy
jest to 110 tyś. zł. Stawka za ścieki wzrosła o jedną złotówkę. To jest wynik tego, że
Spółka została właścicielem majątku ponad 8 milionów 300 tyś. zł. Na to składa się
oczyszczalnia, pięć przepompowni i sieć kanalizacyjna. Odpis amortyzacyjny był na
poziomie 1%, czyli spółka na amortyzację powinna przeznaczyć 83 tyś. zł , a my po
pół roku działalności mamy wykonane inwestycje na kwotę 43 tyś. zł. Oczyszczalnię
ścieków budowano 20 lat temu i od tamtej pory nie było tam nic modernizowane, a
to jest bardzo agresywne środowisko (bariery, pomosty mocno korodują), a
pracodawca ma obowiązek dbać o realizację przepisów z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy. Jak wiadomo oczyszczalnia ma nowego, bardzo prężnie działającego
kierownika, który przewidział do realizacji wiele prac remontowych. Najpilniejsze
w tej chwili są przeglądy pomp i dmuchaw, które muszą być czyszczone i chcemy
doprowadzić do sytuacji, że na bieżąco serwisujemy te urządzenia. Dziękujemy, że
zwiększyliście Państwo środki, bo dzięki temu będziemy mogli te najpilniejsze prace
wykonać. Kolejną sprawą jest obowiązek zagospodarowania przez producenta
wytworzonego osadu. Jest możliwość zagospodarowania rolniczego, ale tu są bardzo
duże obostrzenia (badanie próbek glebowych, odpowiedni płodozmian), a organy
ochrony środowiska działają bardzo skutecznie. My nie chcemy ponosić kar i dlatego
wyłoniliśmy firmę, która na te wszystkie działania ma koncesję i w tej chwili mamy te
sprawy uregulowane. Kilka lat temu była nałożona kara, która została zawieszona na
okres 1 roku. Prowadzony jest systematyczny monitoring dotyczący zachowania
właściwych parametrów na oczyszczalni ścieków żeby sytuacja przekroczenia norm
nie powtórzyła się.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania dotyczące projektu
uchwały?
Radny Tadeusz Czyż zapytał, czy jest opracowana prognoza, czy
harmonogram dotyczący odbioru ścieków z całej gminy. Teraz jest taka tendencja, że
wozacy podnoszą ceny za wywóz nieczystości uzasadniając to koniecznością
transportu ścieków do oczyszczalni wrocławskiej.
W odpowiedzi głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która powiedziała,
że w tej chwili sytuacja jest taka, że oczyszczalnia w Strzeszowie, żeby utrzymać
odpowiednie parametry może przyjąć ścieki z beczki w ilości maksymalnie ¼ ilości
ścieków płynących. Ta kara, o której mówiła Pani Szlachetka została nałożona
właśnie wtedy, gdy były przyjmowane ścieki z beczki, zaczęły się roztopy i biologia
nie wytrzymała, parametry spadły. Nauczeni tym doświadczeniem przyjmujemy taką
ilość beczek, żeby utrzymać parametry na odpowiednim poziomie. To się zbilansuje
na zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej. Liczymy na to, że to będzie średnio
150RLMów. Po włączeniu przyłączy do kanalizacji spada ilość wytwarzanych ścieków.
Im więcej włączymy przyłączy tym więcej ścieków z beczek będziemy mogli przyjąć.
W okolicach lipca będą nowe ścieki i wtedy po analizie kierownik będzie mógł podjąć
decyzję o zwiększeniu ilości przyjmowanych beczek w roku 2015; a będzie jeszcze
większa możliwość, gdy do kanalizacji podłączymy Wysoki Kościół. Musimy brać też
pod uwagę to, że w beczce ładunek też jest różny. Jeżeli ktoś opróżnia szambo co 2
tygodnie to są to czyste ścieki, ale jeżeli ktoś opróżnia raz na rok, to jest to ładunek
ogromny i wtedy ilość przyjmowanych dziennie beczek musi się zmniejszyć.
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Kierownik oczyszczalni cały czas musi to analizować. Na pewno sytuacja poprawi się
po wybudowaniu zlewni ścieków na południu, która pozwoli bez ograniczeń
wpuszczać ścieki z beczek i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wszyscy
mieszkańcy mogą odprowadzać ścieki albo na oczyszczalnię na północy, albo do
zlewni na pograniczu Psar i Szymanowa na południu i wtedy cena na pewno też się
ustabilizuje.
Do 2016 roku gmina musi ustalić, jakie szamba mają mieszkańcy i gdzie
wożą ścieki i wtedy będziemy mieli nad tym kontrolę.
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków sanitarnych
wynikających z taryf 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” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVIII/329/13 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos sekretarzowi
gminy Mariuszowi Fedzin, który poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa po
dokonaniu dokładnej analizy naszej uchwały ustalającej stawki podatku od środków
transportowych uznała, że zastosowana stawka do pojazdów zawierających cztery
osie i więcej jest nieprawidłowa. Nie ma u nas co prawda podmiotu gospodarczego,
który posiadałby taki pojazd, ale teoretycznie jest możliwość, że się pojawi i musimy
to skorygować.
Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XXXVII/316/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
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/XXXVIII/330/13 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Głos zabrał Wójt Gminy przypominając radnym, że program profilaktyczny
przyjmujemy każdego roku. Jest to program wieloletni. Realizujemy tu prowadzenie
zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, które mają na celu zapobiegać
i przeciwdziałać różnym zdarzeniom. Podejmujemy tu działania na różnych
płaszczyznach, bo są i działania edukacyjne prowadzone w szkołach, są usługi
terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – grupy AA lub grupy
wsparcia, dyżury w punkcie interwencyjno-konsultacyjnym oraz zajęcia wakacyjne
dla dzieci w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. W ramach tego
programu prowadzone są także zajęcia dla najmłodszych z piłki nożnej.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
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została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XXXVIII/331/13 i jest załącznikiem nr
8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10

Kolejny punkt programu sesji dotyczył miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP obręb
Ligota Piękna. Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos architekt
Joannie Mierzejewskiej, która poinformowała, że opracowywanie planu rozpoczęto
w 2009 roku. Kolejne koncepcje opracowywane na przestrzeni lat 2009 – 2012
musiały uwzględniać zmieniające się warianty przebiegu drogi ekspresowej S-5.
Konieczne też było wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na
przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Niestety tej zgody nie uzyskaliśmy
i trzeba było wyłączyć część gruntów z opracowania. Tę część arch. J. Mierzejewska
okazała na mapie. W czasie prac nad opracowaniem projektu planu prowadzono
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ustalenia zawarte w tych
decyzjach nie korelowały ani z polityką przestrzenną gminy (Studium) ani z
projektem planu. W konsekwencji, żeby uzyskać zgodność ze Studium trzeba było
dokonać korekty granic opracowania. W końcu udało się uzyskać wszystkie
wymagane uzgodnienia i stwierdzić, że plan jest zgodny ze Studium. Projekt planu
był wykładany do wglądu publicznego trzykrotnie. Ze względu na charakter uwag
uznano za uzasadnione podzielenie obszaru opracowania na część A i B. W toku
wyłożenia planu do wglądu publicznego złożono łącznie 26 uwag, w tym 20 do części
A. Do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy przedkładamy 10 nieuwzględnionych przez
Wójta Gminy uwag. Dziewięć z nich złożono podczas I wyłożenia i jedna podczas III.
Następnie przystąpiono do omawiania i głosowania uwag nieuwzględnionych
przez Wójta. Każdorazowo arch. Joanna Mierzejewska odczytywała dane autora
uwagi, przytaczała treść uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga,
ustalenia projektu planu dla tej nieruchomości oraz okazywała teren objęty uwagą na
mapie, przytaczając powody, którymi kierował się Wójt nie uwzględniając uwagi w
części lub w całości.
Radni mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji nad każdą uwagą. Uwagi
były poddawane pod głosowanie w kolejności omawiania zgodnie z załączoną
prezentacją i załącznikiem Nr 3 do uchwały.
Każdorazowo Przewodnicząca Rady Gminy pytała, kto jest za
nieuwzględnieniem uwagi nieuwzględnionej przez Wójta Gminy. Wynik głosowania
był następujący:
1) Uwaga nr 1 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) Uwaga nr 2 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) Uwaga nr 3 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
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4) Uwaga nr 4 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
5) Uwaga nr 5 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
6) Uwaga nr 6 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
7) Uwaga nr 7 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
8) Uwaga nr 8 – za nieuwzględnieniem – 12 głosów – jedna osoba wyłączona z
mocy prawa z głosowania we własnej sprawie
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
9) Uwaga nr 9 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
10)Uwaga nr 10 – za nieuwzględnieniem – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP
LIGOTA PIĘKNA- A.
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/XXXVIII/332/13 i jest załącznikiem nr
9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Architekt Joanna Mierzejewska poinformowała, że uchwale dotyczącej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
Ozorowicach, którą Rada Gminy podjęła 25 września i która została już opublikowana
znalazł się błąd; oczywista omyłka, którą należy poprawić podejmując przedmiotową
uchwałę. Z dokumentacji formalno – prawnej wynika, że w wyniku omyłki wszystkie
numery terenów MN zostały przesunięte o jeden numer. Projektant tego planu nie
poinformował nas o przenumerowaniu i powstała taka sytuacja, że w strefie ochrony
konserwatorskiej pojawiły się działki o wielkości 500 m². Zmiana, która zostałaby
dokonana w wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały nie prowadzi do zmian
merytorycznych w treści w zakresie dopuszczalnego przeznaczenia poszczególnych
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terenów. Nie dodaje się ani nie uchyla żadnego z terenów oraz nie zmienia jego
funkcji, nie pozbawia się właścicieli działek prawa do zabudowy. Ma na celu jedynie
doprowadzenie do zgodności zapisów tekstu z jej pierwotnym kształtem. Procedurę
trzeba będzie ponowić.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE 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/XXXVIII/333/13 i jest załącznikiem nr
10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Uwag do Protokołu Nr VI/XXXVII/13 z dnia 27 listopada 2013 roku nie
zgłoszono.
Ad.13
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki dziękując za kolejny rok owocnej
współpracy. Wszyscy wspólnie przykładamy się do tego, żeby wiele dobrego działo
się w naszej gminie. Oczywiście nasze ambicje i mieszkańców są dużo większe, ale
możliwości niestety ograniczone. Apeluję jeszcze raz do naszych mieszkańców, żeby
meldowali się tu gdzie mieszkają. Wtedy ich podatki będą wykorzystywane u nas.
W pierwszej kolejności muszą być realizowane zadania, które zapewnią nam
bezpieczeństwo. Priorytetem jest też kanalizacja. Polska przystąpiła do Unii
Europejskiej i tym wyzwaniom musimy sprostać. Zachowaliśmy możliwość sięgania
po pożyczki w przyszłych latach. Trochę smutno, że program RPO będzie już miał
mniejsze środki do podziału, ale poczekamy, co się wykluje w kolejnych programach.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 13.00 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka
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