Protokół Nr VII/II/14
z II sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 5 grudnia 2014 r.
II sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 12.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
wypowiadając słowa „otwieram sesję Rady Gminy Wisznia Mała” i witając przybyłych na
obrady radnych, sołtysów, wójta gminy, pracowników urzędu oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Na sesji obecni byli:
-wójt gminy Jakub Bronowicki
- sekretarz gminy Mariusz Fedzin
- radca prawny Urzędu Gminy Natalia Machnacz
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
Joanna Adamek
- kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adriana Szlachetka
- główna księgowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Honorata Dawidowicz
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy proponuje się zmianę w porządku obrad w ten sposób, aby przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji umieścić w punkcie 3 porządku obrad. Prowadząca obrady zapytała, kto z
radnych jest „za” przyjęciem proponowanej zmiany? Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na
dokonanie przesunięcia w porządku obrad.
Następnie radna Janina Drabiak wystąpiła z wnioskiem, żeby uchwały dotyczące
spraw budżetowych tj. projekty uchwał w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2014, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz ustalenia dopłaty do ceny ścieków, a także projekt uchwały w sprawie dopłaty
do kosztów odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie przesunąć
w porządku obrad i omówić już po podjęciu uchwał dotyczących spraw organizacyjnych Rady
Gminy tj. po uchwałach o powołaniu stałych komisji Rady Gminy i ich przewodniczących.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto z radnych jest „za” przyjęciem wniosku
radnej Janiny Drabiak?
W głosowaniu oddano:
„za” zmianą – 7 głosów
„przeciw” zmianie – 8 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest „za” przyjęciem porządku
obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.
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5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do ceny
ścieków.
6. Uchwała w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków dowożonych na
oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
7. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wisznia Mała.
8. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wisznia Mała.
9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała.
10. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji Rady Gminy Wisznia Mała.
12. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wisznia Mała.
13. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Wisznia
Mała.
14. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych
i Młodzieży Rady Gminy Wisznia Mała.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu oddano:
„za” 8(osiem) głosów,
„przeciw” - 6 (sześć)głosów
„wstrzymał się”- 1 (jeden) głos
Ad.2
Komunikatów i informacji nie było.
Ad.3
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są uwagi do Protokołu
Nr VII/I/14 z sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 roku.
Uwagę zgłosił radny Maciej Łamasz wnioskując o umieszczenie w treści protokołu informacji
o wynikach tajnego głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy zawartych
w Protokole Komisji Skrutacyjnej po przeprowadzeniu wyborów.

Ad.4
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierowniczce referatu remontowo
inwestycyjnego i ochrony środowiska Sławomirze Hermann, która przedstawiła przyczyny
zmian do planu budżetu. Uzasadniając zasadność podjęcia uchwały poinformowała o piśmie
Ministra Finansów z dnia 26 listopada br. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej
dla Gminy Wisznia Mała na kwotę 44 745,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dla nauki dzieci sześcioletnich. Sławomira
Hermann zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie budżetu o kwotę 20 tyś. zł na zakup
materiałów i wyposażenia do obiektów komunalnych. W tym paragrafie mieści się też
realizacja funduszy sołeckich. Zabezpieczamy także środki na realizację odwodnienia terenów
gminnych oraz na prowadzenie „Akcji zima”. Na wniosek SAPO prosimy także o zgodę na
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przeniesienie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami
z wynagrodzenia szkół na dotacje na żłobki. Wniosek o przesunięcia między paragrafami
i działami złożył także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Radna Janina Drabiak zapytała, jaka jest dopłata gminy do miejsca w żłobku?
Wójt Gminy odpowiedział, że płacimy 400 zł do 1 miejsca w żłobku i na naszym
terenie działają żłobki niepubliczne.
Zwiększmy również w zadaniach rocznych wydatki związane z zakupem energii
i usług remontowych oświetlenia ulicznego. Radna Janina Drabiak zapytała od kogo
kupujemy energię? Kierownik Sławomira Hermann odpowiedziała, że przetarg wygrała firma
Corrente. Radny Tomasz Szkolny zapytał czy wymiana lamp oświetlenia ulicznego będzie
kompleksowa czy tylko w niewielkim zakresie? Sławomira Hermann odpowiedziała, że
przymierzamy się do tej wymiany. My mamy oświetlenie i z Tauronu i nasze gminne. Na
nasze możemy robić przetargi. Jeżeli chodzi o Tauron, to negocjacje z nimi prowadziliśmy
przez rok, ale w tej chwili mamy korzystne dla nas stawki, narzuty i koszty materiałów.
Relacje z firmą Tauron są też w tej chwili dużo lepsze niż kiedyś. Jest to bardziej sprawiedliwe
i współpraca układa się lepiej. Jeżeli chodzi o oświetlenie ledowe to prowadzimy takie
doświadczenie w Szymanowie na jednej z ulic i widzimy, że już są pozytywne efekty. Wymianę
będziemy prowadzić na tyle, na ile pozwolą nam nasze finanse.
Przystąpiono do podjęcia 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 VII/II/2/14 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Kolejnym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty
do ceny ścieków. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Adrianie Szlachetka –
prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej sp. z o.o., która
poinformowała, że Przedsiębiorstwo w dniu 21 października 2014 roku złożyło Wójtowi
Gminy Wisznia Mała wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała. Wniosek dotyczył
taryf na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
W trakcie postępowania weryfikacyjnego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, na podstawie
dostarczonej dokumentacji Wójt Gminy Wisznia Mała ustalił, że wniosek został złożony
w terminie. Ponadto organ stwierdził, iż Przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie
z zasadami, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886).
Przedsiębiorstwo wnioskowało o utrzymanie dotychczas obowiązujących cen i stawek
opłat.
Przyjęto stawkę wody w wysokości brutto za 1m³ - 4,00 zł w tym 8%VAT
Opłata abonamentowa – 5,70 zł brutto przy 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym
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Odprowadzanie ścieków za 1m³ - 7,68 zł netto + 8 %VAT co daje brutto stawkę 8,29
zł/1m³.
Prezes Adriana Szlachetka powiedziała, że Rada Gminy może wzorem lat ubiegłych
zdecydować o dopłacie do ceny ścieków sanitarnych odprowadzanych na gminną
oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
Dopłata pozwoli na zmniejszenie obciążeń ponoszonych przez odbiorców usług z terenu
Gminy Wisznia Mała z tytułu obowiązujących taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Proponuje się pozostawienie dopłaty na poziomie obowiązującym w okresie
od 01.07.2013r. do 31.12.2014 r., tj. 1,30 zł brutto do ceny m3 ścieków.
Gdyby Rada zdecydowała się podjąć uchwałę o dopłacie to stawka opłaty dla mieszkańca
z tytułu odprowadzania ścieków kształtować się będzie na poziomie 6,47 zł/m3 ścieków
netto, tj. 6,99 zł/m3 brutto.
Prezes Adriana Szlachetka w skrócie przedstawiła stan techniczny wodociągów
funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Powiedziała, że najbardziej awaryjnym odcinkiem
jest sieć w Strzeszowie, ale też jest to najstarszy odcinek wodociągu. W Strzeszowie jest
również zlokalizowana nasza oczyszczalnia ścieków. To obiekt z lat 90-siątych wymagający
znacznych nakładów inwestycyjnych.
Następnie głos zabrał radny Jerzy Puchacz, który stwierdził, że gdyby nie dopłata do ścieków,
to nasze byłyby dużo droższe niż wrocławskie. Nie da się nie zauważyć, że dużo więcej wody
zużywamy niż odprowadzamy ścieków? Jak to wyjaśnić? Radny Jerzy Puchacz zwrócił uwagę,
że do wyliczeń przyjęto 2,5% wskaźnik inflacji. To jest wyliczenie zawyżone.
W odpowiedzi prezes Adriana Szlachetka powiedziała, że jest zawartych ok. 600 umów na
odprowadzanie ścieków. We Wrocławiu koszty utrzymania oczyszczalni rozkładają się na
kilkaset tysięcy osób.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że nasza gmina jest zwodociągowana
w prawie 100 %, ale skanalizowana tylko w 30-40%. Mamy zaplanowane rozpoczęcie
kanalizowania kolejnych miejscowości, tym razem położonych bliżej Wrocławia tj.
Krzyżanowic, Psar i Szymanowa. Mamy podpisaną umowę z MPWiK i możemy wpiąć się do
ich sieci. Wiemy, że jest przygotowywana ustawa na kształt tej śmieciowej, ale dotycząca
szamb i do tego musimy się przygotowywać. Nasza oczyszczalnia jest mała i są duże
dysproporcje pomiędzy ściekami z kanalizacji, a dostarczanymi wozami asenizacyjnymi.
Ładunek zanieczyszczeń w ściekach dowożonych jest znacznie większy niż w tych z kanalizacji.
Nie wyrażamy zgody na dowóz ścieków przemysłowych. Oczyszczalnia jest przewidziana na
500m³ na dobę. Ten system, który w tej chwili posiadamy dopełnia oczyszczalnię do 450m³.
To oznacza, że 50m³ może być dowożone z zewnątrz. Wydaliśmy zezwolenia na dowóz
ścieków 11 podmiotom. Kierownik oczyszczalni codziennie bada jakość ścieków. Na
podstawie tej analizy jest w stanie określić, czy oczyszczalnia danego dnia może przyjąć 5, czy
10 beczek. Jeżeli wśród tych ścieków znajdą się takie z gospodarstw, które opróżniają szambo
raz na rok to wtedy ładunek technologiczny jest ogromny i zawór przyjmujący ścieki zamyka
się automatycznie. Zdarzyło się, że ktoś wlał olej i wtedy osad czynny, odpowiedzialny za
proces oczyszczania ścieków „padł”. Jeżeli w takim momencie przyjdzie WIOŚ i zrobi badanie
to są kary, bo oczyszczalnia nie spełnia norm.
Głos zabrała Honorata Dawidowicz główna księgowa PGK Sp. z o.o.która odpowiadając
na pytanie dotyczące sposobu wyliczenia taryfy i przyjętych do tego celu wskaźników,
powiedziała, że budując taryfę przedsiębiorstwo kieruje się dobrem odbiorcy, a nie
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planowaniem zysku. Jasno precyzuje to rozporządzenie taryfowe, w którym szczegółowo
określono, co można przyjąć do budowy taryfy, a czego nie. Do wyliczeń nie przyjmuje się
wskaźnika inflacji, tylko wskaźnik przyjętych w uchwale budżetowej państwa.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do ceny
ścieków.
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 VII/II/3/14 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrała prezes Adriana Szlachetka powiedziała, że w roku 2015 opłata za odbiór
nieczystości ciekłych dowożonych na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi będzie się
kształtowała na dotychczasowym poziomie –7,68 zł netto, tj. 8,29 zł brutto za 1 m3.
Wysokość tej opłaty będzie taka sama jak za ścieki odprowadzane zbiorowo.
W związku z powyższym, mając na względzie potrzebę równego traktowania
wszystkich mieszkańców gminy zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów
odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalnię w Strzeszowie z terenu gminy Wisznia Mała.
W przypadku decyzji Rady o przyjęciu uchwały o dopłacie, stawka za przyjęcie 1 m 3
ścieków dowiezionych na oczyszczalnię ścieków kształtować się będzie na poziomie 6,47
zł/m3 ścieków netto, tj. 6,99 zł/m3 brutto.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków
dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
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 VII/II/4/14 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit, która poinformowała o
przystąpieniu do procedury wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zaproponowała
zgłaszanie kandydatów. Z sali padły nazwiska: radnej Doroty Koniecznej-Kujawy, która
wyraziła zgodę na kandydowanie oraz radnej Janiny Elżbiety Drabiak – wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła zamknięcie listy kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy i zaproponowała powołanie 3 osobowej komisji
skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do
komisji skrutacyjnej. Zgłoszono:
- radnego Macieja Łamasza – wyraził zgodę na kandydowanie
- radną Sylwię Miziniak – wyraziła zgodę na kandydowanie
- radnego Ernesta Pociejowskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego
składu komisji skrutacyjnej? Uwag nie zgłoszono. Prowadząca obrady zapytała, kto z radnych
jest „za” zgłoszonym składem komisji? Głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki.
W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:
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„za”-15 (piętnaście) głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”-0 głosów
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: radny
Maciej Łamasz, radna Sylwia Miziniak, radny Ernest Pociejowski.
Następnie prowadząca obrady ogłosiła kilkuminutową przerwę w sesji w celu
ukonstytuowania się komisji i przygotowania kart do głosowania. Przewodnicząca Rady
Gminy poinformowała, że w trakcie przerwy zostaną wyłożone listy celem wpisywania się
radnych do składów Komisji Stałych Rady Gminy.
Po przerwie prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos
przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Głos zabrał Ernest Pociejowski, który poinformował,
że członkowie komisji skrutacyjnej wybrali go na przewodniczącego tej komisji i zapoznał
radnych ze sposobem głosowania i wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Poinformował także, że komisja skrutacyjna sporządziła i opieczętowała pieczęcią „Rada
Gminy Wisznia Mała” karty do głosowania. Głosowano na każdego z kandydatów oddzielnie.
Najpierw przystąpiono do głosowania na kandydatkę Janinę Elżbietę Drabiak, następnie na
kandydatkę Dorotę Konieczną-Kujawa. Głosowanie odbyło się w ten sposób, że
przewodniczący komisji skrutacyjnej wg. listy obecności wywoływał nazwisko radnego, który
odbierał kartę do głosowania, przechodził za parawan umożliwiający dyskretne (tajne
głosowanie), następnie podchodził do urny i wrzucał do niej kartę do głosowania. Członkowie
komisji skrutacyjnej zebrali i policzyli oddane głosy i sporządzili protokoły z ustalenia
wyników głosowania. Zgodnie z w/w protokołami wiceprzewodniczącymi Rady Gminy
Wisznia Mała zostały wybrane kandydatki:
radna Janina Elżbieta Drabiak, która uzyskała głosów:
„za” – 8 (osiem), „przeciw” – 7, „wstrzymał się ” -0
radna Dorota Konieczna-Kujawa, która uzyskała głosów:
„za” – 13(trzynaście), „przeciw”- 2(dwa), „wstrzymał się” -0
Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania wraz z kartami użytymi do oddania głosu
na kandydatkę Janinę Elżbietę Drabiak jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania wraz z kartami użytymi do oddania głosu
na kandydatkę Dorotę Konieczną-Kujawę jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/II/5/14 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie powołania Stałych
Komisji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że w przerwie radni mogli
wpisać się do składu komisji, w których chcą pracować podczas tej kadencji. Prowadząca
obrady Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że wpisując się na listę radni jednocześnie
wyrazili zgodę na członkostwo w komisji. Przewodnicząca RG Małgorzata Ottenbreit
zaproponowała, aby liczba zgłoszeń w poszczególnych komisjach była jednocześnie
proponowaną w uchwale liczbą członków Komisji.
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Radny Maciej Łamasz powiedział, że nie ma potrzeby tworzenia komisji tak bardzo
rozbudowanych liczebnie, bo w przyszłości będzie to powodowało trudności organizacyjne.
Dlatego najlepiej by było, gdyby do poszczególnych komisji wpisywały się tylko osoby
merytorycznie przygotowane.
W odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, że nie ma też powodu do ograniczania praw i
chęci radnych do pracy w komisjach.
Następnie przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały ze składami
poszczególnych Komisji.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 1 (jeden), „wstrzymał się”- 0. Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/II/6/14 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.9
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do Biura RG wpłynęło pismo
informujące
o utworzeniu Klubu Radnych „Radni Razem”. W skład Klubu weszli radni: Janina Drabiak –
przewodnicząca Klubu oraz członkowie: Jerzy Puchacz, Maciej Łamasz, Jerzy Szczerbik,
Stanisław Skotny i Tomasz Szkolny.
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zgłaszanie kandydatów. Czy Klub
Radnych zgłasza kandydata? Z Klubu Radnych „Radni Razem” zgłoszono kandydaturę
radnego Jerzego Puchacza – wyraził zgodę na kandydowanie. Z sali padły zgłoszenia:
Radnego Władysława Synowca – wyraził zgodę na kandydowanie, Józefy Bebłocińskiej –
wyraziła zgodę.
Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie było dalszych zgłoszeń. Przewodnicząca RG stwierdziła
zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała.
Powiedziała, że głosowanie będzie jawne i odbywać się będzie na każdego kandydata
osobno. Przystąpiono do głosowania:
Kto jest „za” kandydaturą Jerzego Puchacza – 13 głosów (trzynaście)
Kto jest „przeciw” - 0 głosów
Kto się „wstrzymał” – 2 głosy (dwa)
Kto jest „za” kandydaturą Władysława Synowca – 14 głosów (czternaście)
Kto jest „przeciw” – 0 głosów
Kto się „wstrzymał” – 1 głos (jeden)
Kto jest „za” kandydaturą Józefy Bebłocińskiej – 15 głosów (piętnaście)
Kto jest „przeciw” - 0 głosów
Kto się „wstrzymał”- 0 głosów
Do składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani radni: Jerzy Puchacz, Władysław Synowiec i
Józefa Bebłocińska.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0. Uchwała została

7

przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/II/7/14 i jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Następnie prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minutową
przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Stałych i wskazania wybranego
Przewodniczącego danej Komisji celem jego zatwierdzenia przez Radę Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca RG Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że członkowie Komisji
Rewizyjnej wskazali radnego Władysława Synowca jako przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Protokół z wyborów przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest załącznikiem nr
10 do protokołu z sesji określa, że:
„za” kandydaturą radnego Władysława Synowca oddano – 3 głosy,
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 0 głosów
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 11 (jedenaście), „przeciw”- 3 (trzy), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/II/8/14 i jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.11
Przewodnicząca RG Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że członkowie Komisji
Budżetu, Finansów i Inwestycji wskazali radną Józefę Bebłocińską jako przewodniczącą
Komisji.
Protokół z wyborów przewodniczącego komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, który
jest załącznikiem nr 12 do protokołu z sesji określa, że:
„za” kandydaturą radnej Józefy Bebłocińskiej oddano – 8 głosów,
„przeciw” – 3 głosy
„wstrzymał się” – 0 głosów
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 8 (osiem), „przeciw”- 7 (siedem), „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/II/9/14 i jest załącznikiem nr 13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Przewodnicząca RG Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że członkowie Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wskazali radną Sylwię Miziniak jako
przewodniczącą Komisji.
Protokół z wyborów przewodniczącego komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, który jest załącznikiem nr 14 do protokołu z sesji określa, że:
„za” kandydaturą radnej Sylwii Miziniak oddano – 7 głosów,
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„przeciw” – 4 głosy
„wstrzymał się” – 0 głosów
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 8 (osiem), „przeciw”- 6 (sześć), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/II/10/14 i jest załącznikiem nr 15 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.13
Przewodnicząca RG Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że członkowie Komisji
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego wskazali
radnego Piotra Stawińskiego jako przewodniczącego Komisji.
Protokół z wyborów przewodniczącego komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego, który jest załącznikiem nr 16 do protokołu
z sesji stwierdza, że:
„za” kandydaturą radnego Piotra Stwińskiego oddano – 8 głosów,
„przeciw” – 3 głosy
„wstrzymał się” – 0 głosów
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy
Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 8 (osiem), „przeciw”- 7 (siedem), „wstrzymał się”- 0. Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/II/11/14 i jest załącznikiem nr 17 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.14
Przewodnicząca RG Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że członkowie Komisji Spraw
Społecznych i Młodzieży wskazali radnego Ernesta Pociejowskiego jako przewodniczącego
Komisji. Protokół z wyborów przewodniczącego komisji, który jest załącznikiem nr 18
do protokołu z sesji określa, że:
„za” kandydaturą radnego Ernesta Pociejowskiego oddano – 8 głosów,
„przeciw” – 3 głosy
„wstrzymał się” – 0 głosów
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Spraw Społecznych i Młodzieży Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 9 (dziewięć), „przeciw”- 5 (pięć), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
została przyjęta, nadano jej nr VII/II/12/14 i jest załącznikiem nr 19 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.15
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Głos zabrał radny Maciej Łamasz, który zgłosił wniosek o zwoływanie posiedzeń Rady
Gminy na godziny popołudniowe, nie wcześniej niż o godzinie 15.00 z uwagi na pogodzenie
obowiązków zawodowych z działalnością w Radzie.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek radnego Macieja Łamasza pod głosowanie
i zapytała kto jest „za” wnioskiem – 7 głosów; kto jest „przeciw”- 8 głosów. Wniosek nie
przeszedł.
Następnie głos zabrała radna Janina Drabiak oświadczając, że Rada Gminy w swojej
działalności powinna kierować się zasadą praworządności i podejmując działania stosować
zapisy Statutu Gminy. Zgodnie z paragrafem 30 ust.7 Statutu Gminy Wisznia Mała do
przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną w składzie trzech osób. Komisja
skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady w dniu
1 grudnia Br. składała się z czterech osób. To daje podstawę do stwierdzenia, że komisja
obradowała w składzie niezgodnym z prawem. W związku z tym wybór Przewodniczącego
Rady jest nieważny. Tym samych zwołanie dzisiejszej sesji oraz podjęte w jej trakcie uchwały
są również nieważne.
Ad.16
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 16.20 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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