Protokół Nr VI/XLII/14
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 kwietnia 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, pracowników urzędu
oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu).
Nieobecny był radny Wojciech Wawro.
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.
Marcin Buczak – inspektor ds. infrastruktury technicznej
architekt Anna Skiba z pracowni projektowej PUNKT Joanny Robutki
sołtysi wg. listy obecności
przedstawiciel lokalnej prasy

Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany
porządek obrad 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNOPOŁUDNIE I-A.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na lata 2014-2020.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego (Informacji o
Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2013 rok.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
8. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
9. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
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warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania.
10. Uchwała w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w
przedszkolu oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola i dyrektorów szkół
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innymi formami wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała
w zakresie załatwienia indywidualnych spraw związanych z ustalaniem
należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
12. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krynicznie.
13. Uchwała w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego „Klub Przedszkolaka” z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
14. Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego „Klub przedszkolaka”
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
15. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała.
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który poinformował, o działaniach
podejmowanych od czasu ostatniej sesji:
- serdeczne gratulacje dla Pani Sołtys Barbary Wilk i jej małżonka, bo w
ubiegłym tygodniu miałem okazję wręczyć im pamiątkowy medal nadany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 50 –cio lecia pożycia małżeńskiego
- 26 marca- spotkaliśmy się z firmą, która opracuje strategię rozwoju dla
naszej gminy. Taki dokument jest niezbędny do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego i obejmuje wszystkie sprawy ważne dla mieszkańców gminy.
Strategia pozwoli nam przede wszystkim sięgać po dofinansowanie na te zadania, na
które Unia Europejska obecnie chce wydawać pieniądze. Znamy te cele, na które
będą skierowane pieniądze i wiemy też, co my chcemy zrealizować. A są to
niezbędne warunki do aplikowania o dofinansowanie.
- 28 marca – spotkanie organizacyjne w sprawie plenerowej cyklicznej imprezy
„Operacja Zachód”.
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- W Zespole Szkół w Krynicznie odbył się I turniej ringo. To dyscyplina, która
na naszym terenie dopiero zdobywa popularność, ale są już pierwsze sukcesy.
- 1 kwietnia spotkanie członków Prezydium ZIT, które było poświęcone
negocjacjom z Urzędem Marszałkowskim. Gminom tworzącym ZIT chodzi o to żeby
nie były wykluczane z innych konkursów. Trwają też rozmowy na temat zwiększenia
budżetu ZIT.
- 4 kwietnia spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny Baryczy. Ostatecznie udało się wyjaśnić i uporządkować sprawy
kadrowe i pan, który był p.o. dyrektora obecnie objął stanowisko dyrektora biura
tego Stowarzyszenia.
- spotkanie z Komendantem Policji w Trzebnicy. Pan Komendant prosi o
dofinansowanie w kwocie 5 tyś. zł do zakupu dwóch radiowozów. W materiałach
sesyjnych macie Państwo informację na ten temat.
- 8 kwietnia – w Trzebnicy posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Głównym tematem tego spotkania były losy Fagor Mastercook. Te informacje, które
mamy są zmienne, bo i sytuacja tam się zmienia. Raz jest zamówienie i jest praca, a
potem nie. To jest dla nas bardzo istotne, bo z naszej gminy wiele osób tam pracuje.
Mają być solidne odprawy. Ponadto wiele z osób tam pracujących jest wieku
przedemerytalnym. W naszej gminie bezrobocie jest na poziomie 4,5 – 5%, w
powiecie dużo wyżej ok. 14%, to nawet wyżej niż w kraju. Na temat tych problemów
rozmawialiśmy z Panią kierownik GOPS Michaliną Szczepańską z dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy p. Szymczakiem.
- 13 kwietnia – Jarmark Wielkanocny w Szkole Podstawowej w Psarach. Można
było tam nabyć niezbędne elementy do dekoracji stołu wielkanocnego. Okazję do
prezentacji miały także nasze zespoły ludowe „Szymanowianie „ i „Strzeszowianki”
oraz zespół ze Skarszyna. Impreza odbywała się na oddanej do użytku po remoncie
dużej sali, która i tak okazała się za mała, bo ta impreza z roku na rok coraz bardziej
się rozrasta.
- w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
rozmawialiśmy na temat budowy ekranów dźwiękochłonnych przy drodze
ekspresowej S5. Niestety zmieniły się normy odnośnie hałasu w Polsce i strefy
montażu ekranów muszą być ponownie przeanalizowane pod tym względem.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie prowadził postępowanie
w sprawie oddziaływania tej trasy na środowisko. Jeżeli okaże się, że normy nie są
przekroczone to ekranów może nie być
- odbyło się spotkanie w sprawie współorganizacji Powiatowych Dni Kultury, które
miałyby się odbyć w lipcu. Tym razem planowana jest plenerowa impreza na terenie
naszej gminy na lotnisku w Szymanowie i Szewcach.
- 25 kwietnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą w sprawie budowy kanalizacji w
Wiszni Małej i Wysokim Kościele.
- odbyło się spotkanie z nowym Komendantem Policji w Trzebnicy Panem Dionizym
Dyjakiem, który przyszedł do nas z placówki w Oleśnicy. Mam nadzieję, że nowy
Komendant będzie miał nowe spojrzenie na sprawę organizacji pracy w swojej
jednostce. W placówce, którą prowadził ostatnio była większa liczebność
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funkcjonariuszy i mamy nadzieję, że to się poprawi także u nas i wpłynie pozytywnie
na polepszenie poczucia bezpieczeństwa przez naszych mieszkańców.
- 27 kwietnia kanonizacja Papieża Jana Pawła II, z tej okazji w Kościele w Krynicznie
odbył się koncert między innymi z udziałem naszego chóru gminnego.
Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP
KRYNICZNO-POŁUDNIE I-A.
Głos zabrała kierownik referatu zagospodarowania przestrzennego Joanna
Adamek, która poinformowała, że plan ten obejmuje cały obręb za wyjątkiem działek
oznaczonych numerami 148/1, 148/2, części działki nr 195 oraz części działki nr 175.
Rada Gminy już podejmowała uchwałę dotycząca tego planu, ale w wyniku
prowadzonego postępowania nadzorczego i uwag wystosowanych przez Wojewodę
uchwała ta została przez Państwa uchylona. Następnie podjęto uchwałę dzielącą ten
plan na części A i B. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę
mieszkaniową, usługową, usługi publiczne, obiekty produkcyjne i tereny aktywności
gospodarczej, tereny rolnicze i obsługę produkcji rolniczej, infrastrukturę techniczną,
obsługę komunikacyjną i tereny dróg publicznych i wewnętrznych.
Następnie głos zabrała przedstawicielka pracowni projektowej, która
opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP
Kryniczno-Południe I A pani Anna Skiba, która poinformowała, że plan opracowano
zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, w toku jego
opracowywania nie było potrzeby uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele
nierolnicze, ponieważ taką zgodę uzyskano w 2010 r. i jest ona aktualna. MPZP
Kryniczno-Południe I-A, jest zgodny z polityką przestrzenną Gminy Wisznia Mała i nie
narusza ustaleń Studium. Do planu przedłożono łącznie 8 uwag.
Architekt Anna Skiba z pracowni projektowej PUNKT Joanny Robutki
przystąpiła do omawiania uwag złożonych w toku wyłożenia do publicznego wglądu
projektu planu każdorazowo wskazując na mapie obszar działki, podając jej numer i
treść uwagi oraz wyjaśniając powody, dla których nie uwzględniono jej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe wyjaśnienie
przyczyn nie uwzględnienia uwagi ujęto w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odrębnie
każdą uwagę złożoną do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP
KRYNICZNO POŁUDNIE I-A., które nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy
Wisznia Mała w całości lub w części (według załącznika nr 2) i zapytała kto jest za
odrzuceniem uwag:
Wyłożenie I:
1) UWAGA NR 1 Eco Investment sp. z o.o.: „za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
2) UWAGA NR 2 Lucyna Muzyka:

„za” – 14 głosów
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„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
3) UWAGA NR 3 Adam Sendak:

„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

4) UWAGA NR 4 Zbigniew Zawadzki:

„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

5) UWAGA

NR
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Marianna

Dębkowska
i
Jana
Dębkowski:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

6) UWAGA NR 6 Mieczysław Cisowski:

„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

7) UWAGA NR 7 Budnest sp. z o.o.:

„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów

Wyłożenie II:
1) UWAGA NR 1 WFP Wojtysiak, Dubrownik, Winnicka SP.P. Adwokatów:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały
pod głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/366/14 i jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która powiedziała, że zmiany są
podyktowane dwoma zadaniami: wprowadzeniem schetynówki tj. realizacją drogi na
odcinku Kryniczno – Malin oraz budową kanalizacji. Będzie to 3,5 km nowej
nawierzchni wraz z poboczami. Położymy asfalt o szerokości 5 metrów i pobocza po
lewej i prawej stronie o szerokości 75 cm. Wkład własny gminy to 260 tyś., do tego
dodajemy 260 tyś. Powiatu i 900 tyś dokłada budżet państwa. Na ten moment, jeżeli
przyjmiecie Państwo zmiany w budżecie będziemy przygotowywali przetarg.
To prawda, że poprawi się przejezdność tej drogi, ale jednocześnie zapewne
spowoduje to zwiększanie prędkości. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do
obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nie wnioskujmy, więc o montowanie na
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drogach powiatowych progów zwalniających, bo to z kolei może być bardzo
niebezpieczne. Tam musimy zapewnić sprawny przejazd straży pożarnej, karetki.
Następnym wyzwaniem będzie przygotowanie chodników tam, gdzie jest
największy problem dla pieszych z przejściem przez jezdnię, zwłaszcza w Krynicznie.
Jeżeli chodnik nie wymaga zarurowania, można go położyć pod samym ogrodzeniem
to możemy to zrobić na zasadzie zgłoszenia. Natomiast w przypadku, gdy mamy
zarurowania pod chodnikiem to już musimy uzyskać pozwolenie na budowę,
sporządzić operaty wodno-prawne, zakupić mapy projektowe. Są takie miejscowości,
że i po prawej i po lewej stronie jest rów i wtedy to już jest naprawdę duża
inwestycja, która wymaga wielu przygotowań i długo trwa.
Po przeanalizowaniu zadań w funduszach sołeckich chcemy zwiększyć
fundusze na wykonanie nawierzchni ul. Świerkowej w Piotrkowiczkach i Sportowej w
Ligocie Pięknej. To, co zabezpieczamy na ten cel w budżecie jest trochę „z górką”,
ale mam nadzieję, że po przetargu to będzie mniej.
Po konsultacjach z panem sołtysem z Mienic ustalono, żeby było pełne
wyposażenie świetlicy trzeba jeszcze dokupić parę rzeczy i potrzebują na to ok. 20
tyś.
Kolejna sprawa to opracowanie strategii rozwoju gminy na następny okres. Już
wiemy, w jakich programach będzie dofinansowanie z Unii. Widzimy też, w których
osiach będzie możliwe dofinansowanie do naszych zadań. Wiemy skąd i na jakie
zadania pozyskać środki. Nasza poprzednia strategia była bardzo konkretna. Jest to
bardzo ważny dokument, który należy przedkładać przy aplikowaniu o środki. To czy
dane zadanie jest zapisane w strategii decyduje o tym czy otrzymamy na nie
dofinansowanie czy nie. Tę nową strategię będziemy przygotowywali na wrzesień.
Komendant Powiatowy Policji zwrócił się do nas z wnioskiem o wsparcie
finansowe na zakup służbowego radiowozu, jeżeli Państwo wyrażą zgodę to
przeznaczymy na to kwotę 5 tyś. zł.
40 tyś. chcemy przeznaczyć na remont placów zabaw na terenie gminy.
Dwóch panów, którzy do tej pory pracowali na wysypisku przeszło do komunalki i oni
wykonują te prace, m.in. demontują te zabawki, które są zepsute i stwarzają
niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci. Na wysypisku zamontowaliśmy alarm i nie ma
już potrzeby zatrudniania tych osób.
O 3 tyś. zł zwiększamy środki na budowę szatni w Szymanowie. Będzie to
budynek murowany, z toaletami i pomieszczeniem magazynowym. W kosztorysie
mamy go wycenionego na 200 tyś. zł. Niestety nie można tego było wykonać za
niższą cenę, bo nie odebrałby nam tej szatni Sanepid. Te metalowe kontenery, które
mamy w innych miejscowościach też są kosztowne, a poza tym po jakimś czasie
zaczynają korodować. Tam, gdzie jest woda te metalowe elementy zaczynają po
prostu rdzewieć.
Radny Tadeusz Czyż zapytał czy te inwestycje są skorelowane z wynikami
osiąganymi przez drużyny.
Sławomira Hermann powiedziała, że trzeba na to spojrzeć szeroko. Są to
drużyny, w których gra nasza młodzież. Grają zespołowo, ruszają się, nie siedzą
przed komputerem. Jest to też ucieczka od różnych zagrożeń społecznych. Poza tym
to ludzie bardzo zaangażowani w to, co robią.
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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” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/367/14 i jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/368/14 i jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Głos zabrał sekretarz gminy Mariusz Fedzin, który powiedział, że uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ośrodka zdrowia wynika z dwóch
ustaw: ustawy o działalności leczniczej i ustawy o rachunkowości, które dają Radzie
Gminy uprawnienia do analizy i kontroli tego sprawozdania. Rada Społeczna Ośrodka
Zdrowia pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie. Rok 2013 zakończył się zyskiem
w kwocie ok. 56 tys zł. To jest pozytywny bilans. Po ewentualnym zatwierdzeniu
przez Państwa tego sprawozdania odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u,
na którym te środki zostaną przeznaczone na fundusz rezerwowy.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
(Informacji o Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2013 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/369/14 i jest
załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który przypomniał radnym, że
otrzymali bardzo obszerną papierową wersję sprawozdania finansowego za rok 2013.
Świadczy to o tym, że realizujemy bardzo wiele zadań przy zaangażowaniu wielu
kompetentnych osób. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani to moglibyśmy urządzić
wyjazd w teren, żeby zobaczyć, co się udało przez ten czas zrobić w całej gminie.
Rok ubiegły to inwestycje za prawie 6 mln złotych. Niektóre zakopaliśmy do ziemi i
ich nie widać, jak na przykład kanalizacja w Ligocie Pięknej, a teraz przyłącza.
Bez zmian ogromne potrzeby ma oświata. To wielki wysiłek finansowy, bo
subwencji starcza na 50%, a pozostałe 50 % musimy znaleźć sami. W roku ubiegłym
zakończyliśmy remont przedszkola, wiele zrobiliśmy w szkole podstawowej w
Psarach. Było to duże wyzwanie i od strony formalno-prawnej i od wykonawczej.
Wybiera się w drodze przetargu wykonawcę, a potem trzeba z nim współpracować, a
z tym jest różnie, bo instrumenty prawne w naszym Państwie są, jakie są. Rozwija
się sieć przedszkoli. Powstają stowarzyszenia, fundacje, które po części wyręczają i
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zastępują gminę w tym zakresie. Cały też czas nasi mieszkańcy wożą swoje dzieci do
przedszkoli do ościennych gmin i to też finansujemy, ale z kolei w naszych
przedszkolach są dzieci z sąsiadujących gmin i wtedy dofinansowanie jest po ich
stronie. Realizujemy też fundusze sołeckie. Wszyscy Państwo wiecie, co w związku z
nimi w waszych miejscowościach powstało.
Wykonanie budżetu jest na poziomie 94,7%, dochody budżetowe 96% - tu
piętą achillesową są dochody ze sprzedaży mienia gminnego. Procedury muszą być
zachowane: ogłoszenia w prasie, wyceny, sprzedaż, wpłaty wadium. Teraz jest
trochę większe ożywienie na rynku nieruchomości. Zauważamy, że coraz więcej
aktów notarialnych wpływa do gminy.
Z podatku od nieruchomości pozyskaliśmy nieco więcej dochodów niż
planowaliśmy.
Udało nam się wynegocjować o 50% niższą stawkę dla energii (oczywiście tej
części, która dotyczy samego zakupu). Na cenę składają się tez inne koszty (przesył
itp.). Przejmujemy oświetlenie na „5” i to też musimy wkalkulować.
Dział „Opieka Społeczna”, czyli wydatki na rodzinę to ok. 2 miliony złotych. W
poprzednich latach tu było trochę więcej, ale państwo sztywno trzyma progi
finansowe, społeczeństwo ma nieco wyższe dochody i tym samym traci uprawnienia
do otrzymywania zasiłków rodzinnych.
Bardzo ważnym działaniem było również utworzenie PGK. Chyba potrzeba
czasu, żebyśmy mogli docenić własne dzieło. Tam trafiają już wszyscy nowi
mieszkańcy gminy, bo tam wydawane są warunki przyłączenia do sieci.
Głos zabrała Sławomira Hermann dziękując radnym i sołtysom za współpracę.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są zapytania dotyczące
sprawozdania za 2013 rok. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013
rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/370/14 i jest
załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Głos zabrała
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit, która przypomniała, że
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zostało w terminie przedłożone
Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy. Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wrocławiu w dniu 2 kwietnia 2014 roku podjęła uchwałę nr
V/74/2014 i wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Wisznia
Mała sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pan
Adam Biszczanik, który odczytał opinię Komisji o wykonaniu budżetu gminy Wisznia
Mała za rok 2013 i przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi
Gminy absolutorium za rok 2013.
Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
poinformowała o wydaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
dniu 22 kwietnia 2014 roku uchwały nr V/97/2014 o pozytywnej opinii o wniosku
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Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok i
zaprosiła do zadawania pytań i dyskusji. Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/371/14 i jest
załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Następnie głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki dziękując za udzielenie
absolutorium. Powiedział, że zawsze zastanawia się, w jaki sposób wykonać zadanie
by było lepsze, bardziej funkcjonalne i żeby odbiór tych działań przez społeczeństwo
był pozytywny. Powiedział, że to prawda, że absolutorium udziela się wójtowi, ale
wójt sam nic nie zrobi, dlatego dziękuje również radnym i sołtysom, bo są
współautorami tego, co udało się w ubiegłym roku wykonać.
Prowadząca sesję Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit ogłosiła
o godzinie 12.20 piętnaście minut przerwy w obradach.
W trakcie przerwy salę obrad opuścili radni Adam Biszczanik i Tadeusz Wyrwas
i od tego momentu w głosowaniach brało udział dwunastu radnych.
Ze względu na obecność dyrektora Zespołu Szkół w Krynicznie i jego
zobowiązania zawodowe Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę
porządku obrad i w pierwszej kolejności omówienie uchwały dotyczącej nadania
imienia szkole podstawowej i gimnazjum publicznemu w Krynicznie a potem powrót
do ustalonego porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest za
przyjęciem zmian w porządku obrad.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę. Porządek obrad był
realizowany w następującej kolejności:
9. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krynicznie.
10. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich
pobierania.
11. Uchwała w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu
oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
publicznym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wisznia Mała.
12. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola i dyrektorów szkół
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innymi formami wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała w
zakresie załatwienia indywidualnych spraw związanych z ustalaniem należności za
korzystanie z wychowania przedszkolnego.
13. Uchwała w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego „Klub Przedszkolaka” z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
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14. Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego „Klub przedszkolaka”
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
15. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała.
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 9
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że w historii
gminy po raz drugi Rada Gminy ma możliwość nadania imienia szkole. Po raz
pierwszy było to nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Psarach. Tym
razem z takim wnioskiem wystąpiła szkoła w Krynicznie.
Następnie dyrektor Zespołu Szkół w Krynicznie Ireneusz Osenkowski
przedstawił harmonogram działań wyboru patrona i uzasadnienie wniosku o nadanie
imienia. Dyrektor Osenkowski stwierdził między innymi, że Zespół Szkół w Krynicznie
jest placówką, do której uczęszczają dzieci z różnych środowisk i młodzież w trudnym
okresie rozwoju często ulegająca negatywnym wpływom. Istnieje więc potrzeba
przybliżenia uczniom postaci, której wyznawane wartości mogą być punktem
odniesienia w wychowaniu i kształtowaniu szlachetnych postaw. Wybór patronki
nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w
głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły. Zdecydowana większość osób biorących
udział w głosowaniu opowiedziała się za nadaniem imienia Świętej Jadwigi Śląskiej.
Dyrektor Osenkowski zwrócił uwagę, że w regionie, z którym św. Jadwigę Śląską
łączą szczególne więzy nie ma ani jednej szkoły, której byłaby patronką. Święta
Jadwiga Śląska jest najwłaściwszym wzorem dla młodych. Jej działalność i
uniwersalne wartości, którymi się kierowała nie straciły swej mocy mimo upływu
czasu i do tych wartości chcemy w sferze wychowawczej się odwoływać. Zależy nam
na tym, żeby uczniowie dobrze poznali swoją patronkę i uznali ją za swój autorytet.
Dyrektor Ireneusz Osenkowski powiedział, że uroczyste nadanie imienia Św. Jadwigi
Śląskiej planowane jest na październik tego roku.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i
Gimnazjum, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krynicznie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/372/14 i jest załącznikiem nr 8
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Głos zabrał sekretarz gminy Mariusz Fedzin, który przedstawił projekt uchwały
dotyczący przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Zgłosił autopoprawkę do
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projektu uchwały w § 3 punkt 2 zmiana z „w poniższej tabeli” na: „w poniższych
tabelach”. Pytań nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/373/14 i jest załącznikiem nr 9
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Głos zabrała kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
Karolina Kempiszak, która poinformowała, że niniejszy projekt uchwały jest wynikiem
zmian ustawy o systemie oświaty. Chodzi o wysokość opłat dokonywanych przez
rodziców, których dzieci pozostają w placówkach dłużej niż 5 godzin dziennie.
Wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę ustalono w kwocie 1 zł. Częściowe
zwolnienie z opłaty w wysokości 50% przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom
posiadającym, co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we
wspólnym gospodarstwie domowym i nie dłużej niż do 24 roku życia. I tu jest różnica
w stosunku do poprzedniej uchwały, bo wcześniej nie było możliwości takich
zwolnień. Uchwała ta dotyczy także oddziałów przedszkolnych działających przy
szkołach podstawowych.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania dotyczące projektu
uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w
przedszkolu oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/374/14 i jest załącznikiem nr 10
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Kierownik Karolina Kempiszak powiedziała, że kolejny projekt uchwały
dotyczący upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych jest ściśle powiązany z
poprzednią uchwałą, gdyż opłaty pobierane od rodziców za korzystanie z wychowania
przedszkolnego są środkami o charakterze publiczno-prawnym i niniejszą uchwałą
upoważnia się dyrektorów przedszkola publicznego i publicznych szkół podstawowych
do załatwiania spraw z tym związanych tj. wydawania decyzji i postanowień o
wysokości opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola i dyrektorów
szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innymi formami wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała w
zakresie załatwienia indywidualnych spraw związanych z ustalaniem należności za
korzystanie z wychowania przedszkolnego.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/375/14 i jest załącznikiem nr 11
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Kolejne dwie uchwały również dotyczą spraw oświatowych. Kierownik Karolina
Kempiszak poinformowała, że punkt przedszkolny „Klub przedszkolaka” wchodzi
w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i żeby można było go zlikwidować należy
w pierwszej kolejności wyłączyć go z Zespołu. Uchwały te wymagały skutecznego
poinformowania o zamiarze likwidacji rodziców, kuratora oświaty i organ wykonawczy
jst. Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego
w lutym br. Tę uchwałę przekazaliśmy Związkom Zawodowym oraz Dolnośląskiemu
Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania opinii. To jest sprawa formalna. Rodzice nie
zgłaszali uwag, bo każde dziecko ma zapewnioną opiekę, nie zmienia się dostępność
do przedszkola, a jednocześnie bardzo poprawi się organizacja pracy.
Pytań nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego „Klub
Przedszkolaka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/376/14 i jest załącznikiem nr 12
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego „Klub
przedszkolaka” wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/377/14 i jest załącznikiem nr 13
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 15
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia
Mała. Głos zabrała kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
zagospodarowania przestrzennego Joanna Adamek, która powiedziała, że obecnie
obowiązująca w tym zakresie uchwała była podjęta przez Radę Gminy w 2001 roku.
Od tego czasu ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego była kilkukrotnie zmieniana. Podjęcie tej uchwały ma na
celu doprowadzenie do zgodności istniejącego stanu prawnego z rzeczywistym.
Wobec tych zmian zaistniała konieczność uzupełnienia i uaktualnienia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia
Mała. Kierownik Joanna Adamek zgłosiła 4 autopoprawki:
1. w § 2 pkt 7 po przecinku dopisać „potwierdzone dokumentami
określającymi wysokość osiąganych dochodów”
2. w § 7 pkt 1) 150% w pkt 2) 100%
3. w § 9 literę a i b zastępujemy punktem 1 i 2
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4. w § 28 dopisujemy „z dnia 28 listopada 2003 r.” o świadczeniach
rodzinnych
Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/378/14 i jest załącznikiem nr 14
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 16
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która przypomniała, że już
wkrótce minie rok od czasu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarki
odpadami. Widzimy pewne możliwości zmian korzystnych dla mieszkańców i chcemy
z WPO na ten temat dyskutować.
Inspektor Marcin Buczak powiedział, że zmiana tych uchwał pozwoli nam w
przyszłości negocjować częstotliwość wywozu odpadów. Mamy sygnały od
mieszkańców, że za często jest wywożone szkło, a za rzadko plastik i wyroby
metalowe.
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, że chcemy renegocjować umowę
właśnie o częstotliwość odbioru odpadów plastikowych i jest szansa, że WPO wyrazi
zgodę na tę zmianę, bo to oznacza dla nich większe możliwości finansowe.
Głos zabrał wójt gminy, który powiedział, że dokonując tych zmian w
harmonogramie wywozu szukamy środków finansowych na wprowadzenie ulg dla
rodzin wieloosobowych. Zgodnie z ustawą nie możemy na gospodarkę odpadami
wydać więcej niż pozyskujemy. Kwoty te muszą się bilansować. Gdybyśmy chcieli
wprowadzić ulgi to byłby to rząd kilkudziesięciu tysięcy w skali roku. Musielibyśmy
podnieść stawki, albo znaleźć inny sposób. Na razie zmniejszyliśmy zatrudnienie na
PSZOK i w ten sposób zmniejszamy koszty. Zmiana harmonogramu wywozu
(zmniejszenie wywozu szkła) też się do tego przyczyni. Stąd wniosek o podjęcie tych
dwóch uchwał.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/379/14 i jest załącznikiem nr 15
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 17
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” –12 (dwanaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VI/XLII/380/14 i jest załącznikiem nr 16
do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad. 18
Uwag do Protokołu Nr VI/XLI/14 z dnia 26 marca 2014 roku nie zgłoszono.
Ad. 19
Głos zabrał Wójt Gminy, który zaprosił wszystkich na obchody uroczystości
3 Maja do Piotrkowiczek.
Dnia 10 maja z kolei odbędzie się plener rzeźbiarski pod kierownictwem Pani
Rodobolskiej z Pierwoszowa. Te prace, które powstaną będą własnością gminy i
możecie Państwo zgłaszać chęć wyeksponowania tej twórczości w Waszych
miejscowościach.
Zespół „Szymanowianie” obchodzi 35- lecie istnienia i zaprasza do Szymanowa
na te uroczystości oraz Folkloriadę.
Wójt Gminy przypomniał również wszystkim zainteresowanym, że dzisiaj mija
termin składania oświadczeń majątkowych.
Ad. 20
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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