Protokół Nr VI/XLI/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 marca 2014 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 – 15 (piętnastu).
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
W









posiedzeniu uczestniczyli również:
Jakub Bronowicki – wójt gminy
Mariusz Fedzin- sekretarz gminy
Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego
i ochrony środowiska
Joanna Adamek – kierownik referatu zagospodarowania przestrzennego i
gospodarki nieruchomościami
Adriana Szlachetka - prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o.
Honorata Dawidowicz- główna księgowa PGK Sp. z o.o.
sołtysi wg. listy obecności
przedstawiciel lokalnej prasy

Ad.1
Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na wniosek Wójta Gminy proponuje
się poszerzenie porządku obrad i wpisanie w punkcie 10 projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Ligota Piękna i Wisznia Mała
zwanego MPZP CENTRUM GOSPODARCZE. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
proponowany porządek obrad ze zmianą i zapytała, kto jest za przyjęciem
programu sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2014-2020.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
5. Uchwała

w

sprawie

udzielenia

pomocy

rzeczowej

dla

Województwa

Dolnośląskiego.
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6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XXXIV/288/13 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia
Mała.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała
w 2014 r.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzeszów.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ligota Piękna
i Wisznia Mała zwanego MPZP CENTRUM GOSPODARCZE.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zamknięcie obrad.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji:
- 5 marca – spotkanie organizacyjne nt. „Operacji Zachód”, cyklicznej imprezy
paramilitarnej Rakowie-Cieninie. Gminę na tym spotkaniu reprezentował p. Sekretarz
Mariusz Fedzin
- 8 marca - po raz drugi zorganizowano mistrzostwa gminy w pływaniu.
Najlepsza okazała się szkoła podstawowa w Wiszni Małej. Było wielu uczestników.
Najwięcejzawodników było w najmłodszych kategoriach wiekowych. Dziękuje
trzebnickiemu „Zdrojowi” za przygotowanie oprawy sędziowskiej i ufundowanie części
nagród.
- 8 marca – w Piotrkowiczkach świętowaliśmy „Dzień Kobiet” tym razem w
nowej, ciekawej formule pokazu mody. Paniom z naszej gminy, które brały udział w
tym pokazie w roli modelek gratulujemy odwagi i chęci wystąpienia. To udowadnia,
że moda jest dla wszystkich. Poza tym jak zwykle serdeczne podziękowania dla Pani
sołtys Barbary Wilk i jej zespołu za pomoc organizatorom.
- 10 marca – podpisywaliśmy razem z panią skarbnik umowa w sprawie eUrzędu – jako wynik uchwały podjętej na ubiegłej sesji
- 9 marca –w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wręczenie wyróżnień przez
Wojewodę Dolnośląskiego dla sołtysów. Serdeczne gratulacje dla pani Sołtys
z Krzyżanowic. Co roku staramy się przedstawić kandydaturę naszego sołtysa w tym
konkursie i w tym roku to wyróżnienie zdobyła Pani sołtys Józefa Bebłocińska.
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W związku z zapytaniem podczas ostatniej sesji radnego Zdzisława Zdobylaka,
informację nt. działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Wiszni Małej oraz wyniku spółki za rok 2013 przedstawiła Prezes Zarządu Adriana
Szlachetka oraz Główna Księgowa Spółki Honorata Dawidowicz.
Prezes spółki przypomniała, że PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej jest jednoosobową
spółką Gminy Wisznia Mała, powstałą na mocy Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z
dnia 28 listopada 2012 roku oraz Aktu Notarialnego z dnia 20 grudnia 2012 roku.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.895.000,00 zł.
Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęta gospodarka wodno – ściekowa, a
w szczególności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom oraz odbiór i
oczyszczanie ścieków. Od stycznia 2014 r. PGK jest zarządzającym nieczynnych
gminnych składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach.
Z dniem 1 lipca 2013 roku Spółka przejęła działalność od Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Trzebnicy, który prowadził eksploatację w zakresie wodociągów i
kanalizacji na majątku gminy od roku 1993r.
Spółka jest właścicielem majątku komunalnego przekazanego jej przez gminę
Wisznia Mała o wartości 19.890.000,00 złotych. W jego skład wchodzą
nieruchomości oraz urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tj.:
a) Stacje uzdatniania wody w Psarach i Krynicznie
b) Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, na którą składa się:
 wodociąg grupowy Kryniczno-Rogoż,
 wodociąg grupowy Psary-Szymanów-Krzyżanowice,
 wodociąg zbiorowy Wisznia Mała
c) oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie
d) przepompownie ścieków w Ligocie Pięknej, Wiszni Małej (2), Strzeszowie (2)
e) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzeszowie, Wiszni Małej, Ligocie
Pięknej
Ponadto, spółka na podstawie umowy użyczenia eksploatuje Stację Uzdatniania
Wody w Machnicach .
Prezes Szlachetka wskazała, że majątek przekazany przez Gminę jest w znacznej
części zdekapitalizowany.
W roku 2013 Spółka wykonała wiele nowych inwestycji i zadań modernizacyjnych,
m.in.:
a) w zakresie wodociągów
 zakupiono auto dla brygady wod-kan,

Wymieniono 8 szt. hydrantów

Wymieniono 6 zasuw z częścią przyłączy w Szewcach

Wymieniono 1 szt. przyłącza w Ligocie Pięknej

Wymieniono 51 szt. wodomierzy

Oznakowano częściowo zasuwy i hydranty - tabliczki

Wykonano pełny monitoring wszystkich obiektów SUW

Usunięto 7 awarii sieciowych

Usunięto 17 awarii na przyłączach wodociągowych

Usunięto 4 awarie na SUW Psary
b) W zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków:
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Usunięto 12 awarii na kanalizacji ( 6 zatorów na odcinku kanalizacji oraz 6
awarii pompowni ścieków )
 Remont kapitalny pompy zatapialnej na pompowni ścieków PS7 w Strzeszowie
 Remont kapitalny dwóch stopni sprężających ( dmuchawa)
 Zakup krat pomostowych
 Odmalowanie i zabezpieczenie barierek
 Zakup artykułów BHP na blok technologiczny
W roku 2014 planowane są dalsze remonty i inwestycje:
a) oczyszczalnia ścieków:
 Przeglądy techniczne urządzeń na oczyszczalni ścieków,

Wymiana sond tlenowych w komorze denitryfikacji i nitryfikacji

Wymiana rur tłocznych podnośnika powietrznego na bloku technologicznym

Remont kapitalny jednostki napędowej silnika ukośnego piaskownika

Renowacja pokryw oraz zasuw zbiornika osadu
b) kanalizacja:

modernizacja przepompowni ścieków w Strzeszowie przy ul. Osiedlowej wraz z
modernizacją sieci kanalizacyjnej

Przeglądy techniczne pomp zatapialnych pompowni ścieków

Montaż nowej automatyki pompowni ścieków PS7 w Strzeszowie, ul.
Ozorowicka
c) wodociągi:

zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na SUW Psary (już zakupiono)

Wymiana wodomierzy w Szymanowie i Psarach (obecnie wymieniane)

Modernizacja automatyki SUW w Krynicznie

Oznakowanie i wymiana zasuw

Montaż punktów czerpalnych

Wymiana uszkodzonych hydrantów

Zdalny odczyt wodomierzy w studniach


Główna Księgowa Honorata Dawidowicz omówiła gospodarkę finansową Spółki w
roku 2013. Z uwagi na mniejszą niż zakładano sprzedaż wody i dostawę ścieków
Spółka osiągnęła niższe – niż przyjmowano przychody, tj. zakładane przychody w
kwocie 1 003 381,76 zł, przychody rzeczywiste - 873 721,11 zł.
Spółka poniosła stratę w wysokości 105485,27. Stratę Przedsiębiorstwo zamierza
pokryć wniesionymi przez gminę dopłatami.
Dużym problemem Spółki jest słaba ściągalność należności, na dzień 31.12.2013 r.
Spółka miała 131 388,17 zł należności nieściągniętych. Prezes PGK poinformowała,
że podjęto czynności w zakresie windykacji – na chwilę obecną zadłużenie w związku
z tym zmniejszyło się o ok. 10 tys. zł.
Ad.3
Głos zabrała kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony
środowiska Sławomira Hermann, która powiedziała, że jeżeli chodzi o zmiany
w budżecie to nie są to jakieś spektakularne zmiany, a raczej drobne. W WPF
i w zadaniach rocznych zdejmujemy kwotę 13 tyś. zł z inwestycji i wprowadzamy to
jako „remont przepustu w ciągu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 342 w m.
Szewce” w wydatkach bieżących. Z tytułu pozyskania środków na dofinansowanie
zmniejszamy środki własne na budowę świetlicy w Mienicach o 20 tyś. zł.
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Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie do wyposażenia tej świetlicy. Dołożyliśmy tu
zabezpieczenia alarmowe i elementy wyposażenia do kuchni. Po wprowadzeniu
dotacji mamy tu jeszcze 10 tyś., które możemy przerzucić na inne zadania.
Wprowadzamy też zakup dwóch wiat przystankowych przy ulicy Strzeszowskiej i w
Pierwoszowie. Zwiększamy także wynagrodzenie dla Animatora na Orliku. Konkurs
był 2 lub 3 razy ogłaszany. Te osoby, które w nim startowały oczekiwały najniższego
wynagrodzenia. Ze względu na zmniejszenie części subwencji oświatowej na 2014
rok. To wynika z szacowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podobna kwota
pojawia się w planie dochodów po stronie przedszkoli z tytułu upowszechniania
wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku
szkolnego. Kwotę 9.900 zł z kolei przeznaczamy na opłacenie składki za 2014 rok na
rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i Doliny Baryczy. Pytań nie zgłoszono
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/XXXVIII/325/13 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/358/14 i jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/359/14 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która poinformowała, że uchwała
ta dotyczy remontu przepustu pod chodnikiem przy drodze wojewódzkiej
w Szewcach, w rejonie skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Strzeszowską. Nasza
Gmina w ramach pomocy rzeczowej wykona remont przepustu, a Województwo
Dolnośląskie zwróci 50% kosztów.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/360/14 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.”
Ad.6
Wójt Gminy Jakub Bronowicki poinformował, że 12 marca odbyło się zebranie
sołtysów, na którym wszyscy sołtysi wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Zaszły pewne zmiany w ustawie
o funduszu sołeckim. Teraz Rada Gminy podejmuje tę uchwałę raz i obowiązuje ona
cały czas chyba, że się ją odwoła i podejmie uchwałę o rezygnacji z tego funduszu.
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/361/14 i jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który przypomniał, że sprawy
pomocy materialnej dla uczniów były przedmiotem obrad Rady Gminy w ubiegłym
roku. Jednak organ nadzoru zawnioskował o dokonanie pewnych poprawek. Chodzi o
to, że niepotrzebnie w niektórych miejscach cytowaliśmy ustawę i trochę za daleko
poszliśmy, jeżeli chodzi o załączniki. W ocenie Wydziału Nadzoru to Wójt Gminy w
drodze Zarządzenia powinien utworzyć załącznik określający wzór wniosku o
przyznanie stypendium socjalnego. W celu uniknięcia zaskarżenia uchwały do WSA
należy, więc wykreślić niektóre zapisy. Dotyczy to paragrafu 1 ust.2 uchwały,
paragrafu 4 lit. h załącznika nr 1 we fragmencie ”mające wpływ na pogorszenie się
sytuacji rodziny”, w paragrafie 5 ust. 1 pkt 3 we fragmencie „w tym w szczególności”
załącznika nr 1; w paragrafie 5 ust.1 pkt 4 lit.a załącznika nr 1; paragraf 15
załącznika nr 1 oraz cały załącznik nr 2 do uchwały tj. wzór wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VI/XXXIV/288/13 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/362/14 i jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, uchwała dotycząca
opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest z pakietu tych, które podejmuje się co roku.
Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania uprawnionym do tego
instytucjom tj. powiatowemu lekarzowi weterynarii, kołom łowieckim działającym na
terenie gminy, stowarzyszeniom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami. W
ubiegłym roku także Prokuratura Rejonowa wniosła swoje uwagi do uchwały i to
wszystko braliśmy pod uwagę. Staramy się ten problem rozwiązywać w najmniej
kosztowny sposób. Informacja o każdym bezdomnym psie czy kocie, który do nas
trafia od razu jest przekazywana do ogłoszenia na stronę internetową. W ten sposób
właściciel zagubionego zwierzaka ma szansę szybciej go odzyskać, ale też w ten
sposób szukamy nowych domów dla tych zwierząt. Mamy kojce, w których
w warunkach swobodnego poruszania zwierzęta oczekują kilka dni do czasu, aż
znajdziemy dla nich nowego właściciela. Zapewniamy im karmę i opiekę
weterynaryjną.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała
w 2014 roku.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/363/14 i jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Wójt Gminy Jakub Bronowicki powiedział, że sołecka strategia rozwoju wsi
Strzeszów jest niezbędna do przystąpienia do programu ”Odnowy Wsi Dolnośląskiej”
i do startu sołectwa w różnych innych konkursach w celu pozyskania dofinansowania.
Takie uchwały Rada Gminy podjęła na ubiegłej sesji dla miejscowości Kryniczno,
Wisznia Mała i Ozorowice. Chciejmy taką szansę dać też dla Strzeszowa.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
Strzeszów.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/364/14 i jest załącznikiem nr 8 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Głos zabrała kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Joanna Adamek, która poinformowała,
że we wcześniej sporządzanych planach miejscowych dla obrębu Ligota Piękna i
Wisznia Mała tereny te zostały wyłączone ze względu na brak zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Obecnie jednak mając na względzie planowaną inwestycję zakresie budowy
drogi ekspresowej S-5 Wrocław – Poznań wydaje się celowe przeznaczenie terenów
położonych w pasie pomiędzy obecną drogą krajową nr 5 a planowaną drogą
ekspresową pod aktywność gospodarczą. Takie położenie terenów objętych MPZP
Centrum Gospodarcze nie predysponuje ich do rolniczego wykorzystania, pomimo
wysokich klas gleb. W przypadku pozyskania zgody Ministra na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolnicze Gmina może się spodziewać pozyskania zarówno
nowych miejsc pracy i wzrostu wpływów do budżetu z tytułu podatku od
nieruchomości. Zwłaszcza, że pojawił się inwestor, który deklaruje zainwestowanie
na tym terenie.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ligota Piękna i
Wisznia Mała zwanego dalej MPZP CENTRUM GOSPODARCZE.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLI/365/14 i jest załącznikiem nr 9 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Uwag do Protokołu Nr VI/XL/14 z dnia 26 lutego 2014 roku nie zgłoszono.
Ad.12
Głos zabrał Wójt Gminy, który w imieniu organizatorów zaprosił na coroczny
Jarmark Wielkanocny do Psar. Obecność zadeklarowało wielu wystawców i rodzimych
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producentów wyrobów regionalnych. Poza tym warto zobaczyć jak wygląda szkoła po
remoncie.
Zwracam także Państwa uwagę na wystawę prac artysty malarza Stanisława
Przewłockiego. Jest to jeden z trzech akwarelistów polskich, więc mamy nieczęstą
okazję do obejrzenia jego prac.
W kwietniu planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Harmonogram wywozu jest dostępny u sołtysów i na stronie internetowej Gminy.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 12.20 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia
Mała”.
Podpisała:
Protokołowała:
Stefania Horyniecka

8

