Protokół Nr VII/III/14
z III sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 30 grudnia 2014 r.
III sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.

godzinie

10.00

Ad. 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 komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann
- Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Uzależnień Joanna Boćko-Sornat
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michalina Szczepańska
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adriana Szlachetka
- kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała
Karolina Kempiszak
- kierownik Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej Mariola Blecharczyk
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, które miały
miejsce od czasu ostatniej sesji:
- 1 grudnia – razem z Panią kierownik Sławomirą Hermann uczestniczyliśmy
w zorganizowanej przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego konferencji
dotyczącej realizacji i perspektyw na przyszły rok Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Chodzi tu przede wszystkim o zadania inwestycyjne duże np. budowa kanalizacji, czy świetlic
wiejskich oraz małe tj. doposażenie świetlic i placów zabaw. Niestety na przyszłe lata ten
program jest skromniejszy niż dotychczas, gdyż Unia Europejska wprowadza tu pewne
ograniczenia.
- 4 grudnia – również z Panią kierownik Sławomirą Hermann uczestniczyliśmy w konferencji
organizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Regionalnego a dotyczącej Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach, którego
funkcjonują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zaprezentowano tam osiągnięcia innych
obszarów funkcjonalnych, bo w sumie jest ich jeszcze 16. Wrocławski ZIT czeka na
zatwierdzenie programu działania przez Unię Europejską. 300 mln euro – to są środki, które
zagwarantowano dla naszego ZIT na wszystkie działania operacyjne.
- 6 grudnia – symultana szachowa dla uczniów. Stroną rozgrywajacą tę symultanę był prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, poprzednio Wojewoda Dolnośląski
Aleksander Marek Skorupa.
- 7 grudnia – symultana w szachach szybkich
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- 13 grudnia – III Mistrzostwa Śląska Wrocław w judo. To jedna z dyscyplin, które mogą
uprawiać dzieci z naszych szkół. Była to duża impreza, gdyż samych uczestników było ok. 100
osób, nie mówiąc o kibicach. Odbyła się w szkole w Szewcach. Zawody o podobnym
charakterze, ale w karate odbywają się cyklicznie również w Zespole Szkół w Krynicznie.
- 15 grudnia- spotkanie poświęcone projektowi Park & Ride. Ma na celu umożliwienie
mieszkańcom gmin Aglomeracji Wrocławskiej szybkie i bezproblemowe dostanie się do
Wrocławia poprzez dojechanie własnym autem do parkingu np. przy stacji kolejowej,
a stamtąd pociągiem do miasta i poruszanie się po nim komunikacją miejską. W naszej
gminie w grę wchodzi stacja Szewce. Tam moglibyśmy w przyszłości taki parking
zlokalizować.
- 16 grudnia –Zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, podczas
którego zaprezentowano dokonania tego Stowarzyszenia. Główne kierunki działań to
promocja i wymiana pomiędzy szkołami. Jest to Stowarzyszenie, który będzie mogło sięgać
po środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i realizować inwestycje
wspólne dla gmin w ramach aglomeracji.
- 18 grudnia – spotkanie z dyrektorami szkół naszej gminy
Wójt Gminy Jakub Bronowicki zaprosił zgromadzonych na dzień 6 stycznia do
Piotrkowiczek na spotkanie noworoczne z mieszkańcami gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przypomniała
o terminie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych w związku z rozpoczęciem
kadencji.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
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 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała 2015 rok.
7. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2015.
a) Omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.
b) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
c) Przedstawienie opinii RIO.
d) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznia Mała.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać
głos w sprawie proponowanego porządku obrad i czy są do niego jakieś uwagi?
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Nie było żadnych zgłoszeń.
Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku obrad – oddano 15 głosów.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Głos zabrała Sławomira Hermann informując, że rok budżetowy zamykany jest po
stronie planu dochodów kwotą 37.049.413,00 zł, w tym dochody bieżące to 32.673.982,00 zł,
a dochody majątkowe 4.375.431,00 zł. Po planie wydatków to jest odpowiednio
37.707.513,00 zł, z tego wydatki bieżące to: 29.812.137,00 zł, w tym na obsługę długu kwota
646.248,00. Uchwałą tą dokonujemy przesunięć po analizie budżetu. Z pewnością jeszcze
w styczniu będą spływały faktury dotyczące roku 2014 i tych rozliczeń dokonuje się ze starego
budżetu. Zmniejszamy też kwoty z tych zadań, które w 2014 r. nie zaistniały i będą
realizowane w roku przyszłym. Tak będzie np. jeżeli chodzi o cmentarze w Wysokim Kościele i
w Krynicznie. Grunt pod powiększenie cmentarzy pozyskaliśmy już kilka lat temu, ale teraz
jest już potrzeba, zwłaszcza w Wysokim Kościele uruchomienia nowego terenu i to będzie się
działo w 2015 roku. Podobna jest sytuacja, jeżeli chodzi o budowę wodociągów w Szewcach i
w Psarach do firmy SAVI. Projektowo udało nam się zamknąć te sprawy, ale wykonawczo to
będzie się działo już w 2015 r. Zmiany budżetowe pozwolą nam uruchomić nowe tereny
inwestycyjne, a to z kolei zapewni wzrost dochodów.
W międzyczasie porządkujemy po paragrafach, jak coś się dzieje to uruchamiamy po
„7” i „9”. Jak Państwo zauważyli remontujemy cały czas budynek po starym ośrodku zdrowia.
Była tam robiona izolacja ściany od strony nowego ośrodka zdrowia i chcielibyśmy to
rozliczyć w tym roku, tak samo jak i duży remont, który zrobiliśmy w szkole podstawowej
w Psarach. Tam wykonaliśmy też chodniczek przed szkołą na zamknięcie tego zadania w tym
roku potrzebujemy jeszcze 21tyś. zł. W załączniku nr 3 zmniejszamy dotację celową w dz. 851
– zakup inwestycji dla szpitali. Chodzi tu o kwotę 10 tyś. dla szpitala powiatowego
w Trzebnicy z przeznaczeniem na zakup USG. Jednak po konsultacjach z RIO okazało się, że
żeby można było przekazać taka dotację to szpital musi realizować program ochrony
zdrowia. W tej chwili tego nie ma i stąd niemożność przekazania im tych środków.
Pozostałe przesunięcia w administracji, oświacie i pomocy społecznej są
porządkującymi przesunięciami między paragrafami wprowadzanymi na wniosek SAPO i
GOPS i nie powodują zmian w kwocie budżetu. Proszę Państwa o akceptację tych ostatnich w
tym roku zmian w planie budżetu.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś ma pytania dotyczące
planowanych zmian budżetowych na rok bieżący? Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na lata 2014-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 1 (jeden), „wstrzymał się”- 1 (jeden).
Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VII/III/13/14 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.5
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
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przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/III/14/14 i jest załącznikiem nr 3 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła o godzinie 10.50 dziesięciominutową
przerwę, po czym obrady zostały wznowione.
Ad.6
Głos zabrała kierownik Sławomira Hermann, która powiedziała, że wieloletnia
prognoza finansowa to plany nie tylko na przyszły rok 2015, ale i na lata późniejsze, gdyż nie
wszystkie zaplanowane działania można zrealizować w ciągu jednego roku. WPF to zadania
inwestycyjne, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Są tam priorytety, które ze względu na
rozwój gminy są niezwykle istotne.
Następnie kierownik Sławomira Hermann, przystąpiła do omawiania zał. Nr 2 Wykaz
przedsięwzięć na rok 2015 i powiedziała, że na ten cel przewiduje się wydatki w kwocie
ogółem 6 190 800,00zł. W dziale I zapisano wydatki na przedsięwzięcia realizowane
z udziałem środków unijnych. W tym wypadku albo już mamy podpisaną umowę albo złożony
wniosek o dofinansowanie.
W dziale 900 to kanalizacja i wodociągi. W tym dziale znajduje się zadanie dotyczące
budowy kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej. Jest to
zadanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie to intensywnie
realizowaliśmy w roku bieżącym, a na 2015 pozostają jeszcze odcinki, gdzie projekt był
wykonany, ale nie rozpoczęto budowy, bo nie było tam jeszcze domów. I na to
zabezpieczyliśmy środki. Domy tam będą budowane razem z kanalizacją żeby można było już
ten temat zamknąć. Ligota Piękna, Wysoki Kościół, Strzeszów, Wisznia Mała to są
miejscowości ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków. Będą tu odcinki
kontrolowane i będziemy to uzupełniać, żeby te miejscowości były w 100% skanalizowane.
Będziemy także wykonywać sieć wodociągową w Wiszni Małej na ulicy Strzeszowskiej. To jest
odcinek, na którym bardzo często występują awarie i wtedy PGK jest zmuszone wyłączać
wodę w Strzeszowie, Ozorowicach a nawet w części Wiszni Małej. Będziemy realizować
wodociąg oraz kanalizację sanitarną i deszczową w Ligocie Pięknej na ulicy Krótkiej. Na
przyszły rok przewidujemy także opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach ujętych w Aglomeracji Wrocław tj. Psary, Szymanów i Krzyżanowice.
Pozyskaliśmy na to zadanie środki z zewnątrz.
Rozpoczęliśmy budowę świetlic w miejscowościach Krzyżanowice i Rogoż. Będą to
podobne budynki. Oba parterowe o powierzchni ok. 200m². Będzie tam sala do spotkań,
zaplecze kuchenne, kotłownia, sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze. Na budowę świetlic
gmina pozyskała dofinansowanie z PROW(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W 2015
roku planujemy także zakup wyposażenia do tych świetlic i założenie instalacji alarmowe.
Modernizacja budynków oświatowych w roku przyszłym obejmie szkołę w Wiszni
Małej, która mieści się w pałacu. Zaczęliśmy remont tego budynku wykonując odwodnienie i
remont dachu, a kolejny etap obejmie wykonanie prac elewacyjnych i renowację stolarki
okiennej i drzwiowej. Chodzi tu o okna w sali balowej, których nie możemy wymienić i one są
właśnie przeznaczone do renowacji. Będzie też wykonywany remont w szkole w Szewcach.
Otrzymaliśmy środki z „małych projektów” na ustawienie trybun przy boiskach sportowych.
Na 2015 zostawiamy 20 tyś. zł na ułożenie tam kostki brukowej. Boiska sportowe mamy
w dobrym stanie, ale jak drużyny aspirują do awansu do klasy A to standard tych boisk musi
być wyższy. Boisko musi być ogrodzone, wyposażone w ławki i wiaty dla drużyn. To jest furtka
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do wyciągnięcia młodzieży i dorosłych do ruchu, a to z kolei przeciwdziała nudzie i
patologiom. I tu w zasadzie kończą się zadania z udziałem środków unijnych.
Następnie Sławomira Hermann – kierownik referatu remontowo inwestycyjnego i
ochrony środowiska szczegółowo omówiła pozostałe wydatki na przedsięwzięcia
w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych. Program I to transport i łączność. Planowane
nakłady w ramach działu 600 wynoszą 168 000 zł. W 2015r. będzie opracowywany projekt
przebudowy drogi wojewódzkiej w Szewcach tj. ulicy Długiej. Złożyliśmy wniosek do
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o dofinansowanie i jesteśmy na liście rezerwowej. Musimy
mieć projekt, umowy, kosztorys i wtedy będziemy wiedzieli czy możemy rozpocząć to zadanie.
To jest droga do dużego osiedla mieszkaniowego w Szewcach. Na 2015 rok przewidziano
nakłady w wysokości 30 tyś. zł. Budujemy chodnik w Wiszni Małej wzdłuż ulicy Szkolnej.
Wykonano go częściowo, a 2015 będzie wykonywana część od „5” do centrum wsi do remizy.
Ten pierwszy odcinek mogliśmy wykonać w ramach zgłoszenia, ale następna jego część,
ponieważ wymaga przykrycia rowów, a tym samym odwodnienia to już jest wykonywana w
oparciu o pozwolenie na budowę. Wspólnie z Powiatem będziemy wykonywać chodniki przy
drogach powiatowych m.in. w Szewcach, Pierwoszowie i Ozorowicach. Na ten cel planuje się
przekazać dotacje w wysokości 50 000zł. W przyszłym roku opracujemy także projekt
nawierzchni utwardzonej od krajowej „5” do ul. Wolności w Psarach. W planach mamy
budowę połączenia drogowego między Ozorowicami, a Mienicami. Na razie będzie to tylko
opracowanie projektu i na ten cel przewidujemy 8 tyś zł, a realizacja będzie w latach
następnych. Posiadamy pozwolenie na budowę ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i
Wiszni Małej. To będziemy realizować wtedy, gdy ruszy PROW, ale żeby nie utracić
pozwolenia na budowę musimy zrobić choćby jakiś niewielki odcinek do studzienki.
Program II obejmuje wydatki na gospodarkę mieszkaniową. W ramach tego
programu będziemy przebudowywać budynek mieszkalno-przedszkolny w Piotrkowiczkach
przy ulicy Akacjowej. Dawniej w tym budynku mieściła się szkoła i przedszkole. Część
lokatorów się wyprowadziła, ale mamy tam też lokatorów, którzy byli nauczycielami.
Przebudowy wymaga szczególnie więźba dachowa. Są potrzeby żeby przygotować tam
mieszkania lokatorskie. Będą tam też mieszkania na poddaszu. Robimy audyt energetyczny
żeby określić źródło ogrzewania i uzyskać na to dofinansowanie. Nie chcemy rezygnować tam
z funkcji przedszkolnej, gdyż w przypadku trudności lokalowych w szkole podstawowej
w Wiszni Małej dyrektor będzie mógł skorzystać z tych pomieszczeń, bo nadawałyby się na
klasę. Będziemy przebudowywać świetlicę w Malinie i obejmuje ona adaptację pomieszczeń
mieszkalnych na potrzeby świetlicy. W związku z nowym podziałem geodezyjnym działek
przeznaczonych pod boisko sportowe wynikła potrzeba zagospodarowania terenu poprzez
uzupełnienie darniny i przeniesienie piłkochwytów.
Radny Stanisław Skotny zwrócił się z zapytaniem, co zawiera się w kwocie 362 tyś zł
na zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie?
W odpowiedzi Sławomira Herman odpowiedziała, że są to łączne nakłady, jakie gmina
poniosła i poniesie do 2016 roku w związku z urządzeniem tego boiska. W większości są to
koszty poniesione na wykupienie gruntów pod boisko, wykonanie odwodnienia, wykoszenie.
Chcemy też doprowadzić tam wodę do pawilonu dla sportowców.
Program III, czyli działalność usługowa. Wykupiliśmy grunty w Wysokim Kościele i
Krynicznie przeznaczeniem na powiększenie istniejących cmentarzy i w przyszłym roku
będziemy opracowywać projekt zagospodarowania działek na ten cel.
Program IV obejmuje modernizację budynku Urzędu Gminy wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu przed Urzędem. Przygotowujemy projekt. Będzie to
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uporządkowana zieleń i zaplecze przystankowe dla podróżujących z wiatami, parkingiem
ścieżki dojścia.
Jeżeli chodzi o inwestycje w szkołach to w dalszym ciągu planujemy rozbudowę szkoły
podstawowej w Psarach o salę gimnastyczna i klasy nauczania początkowego. W Strzeszowie
z kolei kontynuujemy rozbudowę przedszkola w Strzeszowie.
Program VI obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego. Mamy na to zaplanowane 200 tyś.
zł, a projektów, które moglibyśmy zrealizować na prawie 2 mln zł. Te lampy to przede
wszystkim bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Opracowujemy koncepcje i projekt rozbudowy kanalizacji dla miejscowości ujętych
w Aglomeracji Wisznia Mała tj. dla Wiszni Małej i Ligoty Pięknej, a planowane nakłady na ten
cel wynoszą w 2015 r. 100 tyś. zł. Tu będziemy doprojektowywać te ulice na nowych
osiedlach, które niedawno powstały. Do tej pory budowaliśmy układy grawitacyjne, ale teraz
będzie już trudniej, bo trzeba będzie budować przepompownie. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej będzie realizować połączenie wodociągowe z Wrocławiem.
GDDK jeszcze nie zdążyła uzgodnić wpięcia ścieżki rowerowej ze ścieżką prowadzącą do
OKSiR, ale mamy nadzieję, że to uda się do końca stycznia zakończyć.
W Szymanowie w zasadzie zakończyliśmy budowę budynku sportowego, ale zostawiliśmy
jeszcze 5 tyś. zł, bo chcemy okolice tego budynku utwardzić kostką brukową.
Kierownik Sławomira Hermann poinformowała, że WPF przewiduje, że stan zadłużenia na
koniec 2015 roku będzie wynosił 13 807 400 zł i w ciągu roku do spłacić 1 600 000 zł, które
pozyskamy z obligacji komunalnych.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała
opinię pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wisznia Mała przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok oraz o
możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wisznia Mała przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej na rok 2015.
Radny Maciej Łamasz zapytał jak się mają zapisy tego WPF – na rok przyszły do tego
ostatniego z 2014 roku?
Kierownik Sławomira Hermann odpowiedziała, że w 2014 roku są wydarzenia, które miały
miejsce, a rok 2015 to jest wartość kosztorysowa i tu mogą być zmiany. Chyba, że już mamy
umowę na konkretne zadanie i wtedy wiemy ile mamy środków do wydania w 2015, a ile
w następnych latach. Do wydatków najważniejszy jest limit na 2015 rok. To nam się musi
bilansować, a WPF jest po prostu instrumentem księgowym wprowadzonym przez
ministerstwo finansów już kilka lat temu.
Sołtys Stanisław Szczypkowski zwrócił uwagę, że w Rogożu jest potrzeba wykonania chodnika
dla pieszych od ulicy Stawowej do Słonecznej.
Kierownik Sławomira Hermann powiedziała, że jest wysoki koszt wykonania tego chodnika
około 200 tyś zł, z uwagi na konieczność zarurowania odcinka rowu. Mamy pozwolenie na
budowę i żeby go nie utracić będziemy, co jakiś czas wykonywać jakiś niewielki element tego
zadania i to jest wpisane w funduszu sołeckim. Realizacja jest zaplanowana i gdy tylko pojawi
się możliwość dofinansowania to będziemy to realizować.
Radna Janina Drabiak zapytała, na kiedy przewidziano realizację rozbudowy
kanalizacji w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej? Mamy wyszczególnione, że zaplanowano po 100
tyś. zł na 2015 i 2016 na opracowanie koncepcji, ale co z realizacją?
Kierownik Sławomira Hermann odpowiedziała, że razem z Panem Wójtem
uczestniczyła w dwóch konferencjach, na których przedstawiono perspektywy działania
WrOF i PROW. To są dwa główne źródła, z których mamy szansę na pozyskanie
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dofinansowania. Dowiedzieliśmy się, że pierwsze trzy kwartały 2015 roku to będzie
przygotowanie instytucji wdrażających do wprowadzenia tych programów, a pierwsze
konkursy planowane są na 2016 rok. Dlatego w 2015 roku my będziemy przygotowywać się
do tych konkursów projektowo, żeby gdy tylko pojawi się taka możliwość móc w nich
wystartować, ale wykonanie to będzie 2016, 2017 a nawet 18 rok. Na konferencji dyrektor
Czyszczoń z Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że jeszcze trwają rozmowy z Komisja
Europejska. Jak już zatwierdzą ten program, to poznamy szczegóły, którymi będziemy się
mogli wspierać przy przygotowywaniu do konkursów, ale realizacja to na pewno nie
wcześniej niż 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie zgłoszono i prowadząca obrady zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wisznia Mała 2015 rok.
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/III/15/14 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.7
Ad.a)
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że dochody, którymi gmina
dysponuje są niestety zbyt małe w stosunku do potrzeb. Z roku na rok maleje nasza
subwencja, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia. Ten wskaźnik, co roku jest wyższy,
a to powoduje spadek subwencji. Co roku planujemy też dochody z tytułu sprzedaży mienia,
ale obecnie jest to trudne do realizacji. Planujemy wydatki na poziomie 35 mln zł. z czego na
wydatki bieżące 28 mln zł. Nasze możliwości inwestycyjne to różnica pomiędzy dochodami a
wydatkami bieżącymi. Gmina udziela też dotacji np. do żłobków i przedszkoli publicznych, dla
ośrodka zdrowia na szczepienia HPV przeciwko rakowi szyjki macicy i szczepienia ochronne
dla osób powyżej 65 roku życia. Realizujemy zadania inwestycyjne także w oparciu o
fundusze sołeckie. Przychody to także pożyczki i emisje obligacji. Musimy także mieć rezerwę
budżetową w wysokości 115 tyś. zł. Ustalany jest także plan finansowy dochodów własnych
jednostek budżetowych. Tu chodzi o to, że szkoły z własnej infrastruktury mogą pozyskiwać
dochody i takie zostały zaplanowane na rok przyszły. Mamy też znaczone dochody związane
z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Jeżeli macie Państwo pytania to na sali obecni są
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, którzy mogą udzielić stosownych
szczegółowych wyjaśnień.
Wójt Gminy powiedział, że zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej prosi o
uwzględnienie przedłożonej autopoprawki do uchwały budżetowej na przyszły rok. Stosujemy
się w niej do zaleceń RIO. Plan dochodów i wydatków ogółem nie ulegają zmianie, a jest to
uszczegółowienie zapisu.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce zgłosić jakiś
wniosek, poprawkę czy zapytanie do projektu uchwały budżetowej?
Nie zgłoszono wniosków ani poprawek do projektu uchwały budżetowej.
Ad.b)
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie
głosu przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji radną Józefę Bebłocińską.
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Radna Józefa Bebłocińska poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji na
swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia br., po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych
komisji wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na
rok 2015. Następnie Przewodnicząca Józefa Bebłocińska odczytała opinię komisji.
Ad.c)
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił
Radzie Gminy uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wisznia Mała na rok 2015 wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Ad.d)
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok
2015 wraz ze zgłoszonymi przez Wójta Gminy autopoprawkami.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 13 (trzynaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/III/16/14 i jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit ogłosiła o
godzinie 12.55 dziesięciominutową przerwę, po czym obrady zostały wznowione.
Ad.8
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadząca obrady
Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu pełnomocnika wójta ds. uzależnień Joannę
Boćko-Sornat.
Pełnomocnik Wójta Gminy poinformowała, że zgodnie z wymogami ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii Rada Gminy
corocznie jest obowiązana podjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, tym razem na rok 2015.
Następnie Joanna Boćko –Sornat przedstawiła zebranym główne założenia programu
oraz zadania szczegółowe. Poinformowała, że na naszym terenie działa punkt konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym, albo w innych sprawach wymagających
terapii lub wsparcia. Zatrudniamy psychologa i psychoterapeutę oraz prawnika, którzy
pracują z ofiarami przemocy w rodzinie. Prowadzimy szkolenia z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkotykowych w zakresie rozpoznawania i wczesnej interwencji.
Duży nacisk jest położony na upowszechnianie programów profilaktycznych w szkołach i
współorganizację spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w świetlicach
środowiskowych oraz organizację zajęć półkolonijnych w czasie ferii i wakacji. Pełnomocnik
Wójta udzieliła informacji także o prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
Powiedziała, że prowadzona jest kontrola podmiotów gospodarczych posiadających
zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i spożywania
napojów alkoholowych. Prowadzimy także program dla rodziców, którzy mają problemy
wychowawcze z dziećmi lub takich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. Promujemy
zdrowy tryb życia i możemy wspierać działania prozdrowotne podejmowane np. przez
organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie „Aktywni Lokalnie” czy „Interwencja”.
Współpracujemy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania lub wnioski do
tego projektu uchwały?
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Głos zabrał radny Maciej Łamasz, który zapytał czy według oceny Pani Pełnomocnik
Wójta ten program jest wystarczający? To znaczy czy społecznie spełnia swoje zadanie?
W odpowiedzi Joanna Boćko-Sornat stwierdziła, że program jest wystarczający, ale
można zrobić więcej zwłaszcza w zakresie edukacji dorosłych.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
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/III/17/14 i jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.9
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie
głosu Wójta Gminy, który na wstępie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Autopoprawka dotyczyła wskazania siedziby firmy BMC Sp. z o.o., która złożyła wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą nr VI/XXXVII/324/13 z 27 listopada 2013 r.
w sprawie MPZP obręb Ligota Piekna - B.
Wójt Gminy poinformował, że uchwała o której mowa powyżej, po jej podjęciu przez Radę
Gminy zgodnie z wymogami prawa przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu, jako organowi
nadzoru, celem przeprowadzenia postępowania nadzorczego i w konsekwencji jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ligota Piękna
w toku jego opracowywania został podzielony na dwie części – A i B.
W planie miejscowym dla Ligoty Pięknej B przyjęto zapisy jak w wydanych wcześniej
decyzjach o warunkach zabudowy, w których określono, że na jednej działce dopuszcza się
budowę jednego budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych. Jednak po
analizie organ nadzoru stwierdził, że ograniczenie możliwości w zainwestowaniu
nieruchomości powinno być wyrażone poprzez odpowiednio przyjęty wskaźnik powierzchni
zabudowy i uznał, iż przyjęte rozwiązanie w tekście uchwały stoi w kolizji z istniejącymi
przepisami prawa. W tej sytuacji możliwe były dwa rozwiązania: wniesienie przez organ
nadzoru skargi na uchwałę Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bądź też
uchylenie przez Radę Gminy podjętej uchwały celem ewentualnego skorygowania
kwestionowanych zapisów.
Dzisiaj mamy informację o opublikowaniu uchwały nr VI/XXXVII/324/13 z 27 listopada
2013 r. w sprawie MPZP obręb Ligota Piekna - B oraz uchwały uchylającej MPZP Obrę Ligota
Piękna B. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wezwanie Spółki BMC jest
bezprzedmiotowe. Tym samym przedkładając projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa prosimy o jego podjęcie.
Głos zabrał radny Maciej Łamasz mówiąc, że w momencie, kiedy spółka składała ten
wniosek plan był uchwalony. Tak, więc wniosek spółki do dzisiaj był zasadny. Radny Maciej
Łamasz wyraził dezaprobatę dla pośpiesznego trybu podejmowania uchwały oraz stwierdził,
że w jego ocenie uzasadnienie do uchwały nie wyjaśnia sprawy dostatecznie.
W odpowiedzi głos zabrał Sekretarz Gminy, który powiedział, że wniosek spółki BMC
wpłynął 16 października i powinien być rozpatrzony niezwłocznie, jednak w terminie nie
dłuższym niż 60 dni a informacja o przedłużeniu terminu winna być przekazana do
wnoszącego podanie, co też miało miejsce w tym przypadku. Gdyby bez podania przyczyny
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termin wskazany w zawiadomieniu nie został dochowany to wówczas stronie wnoszącej
podanie służyłoby prawo do wniesienia skargi na nie załatwienie sprawy w terminie.
Mając na uwadze, iż BMC Sp. z o.o. nie jest zadowolona z proponowanych w planie
miejscowym rozwiązań w odniesieniu do stanowiących jej własność nieruchomości można
przypuszczać, iż wezwanie będące podstawą do przedłożonego dzisiaj projektu uchwały
stanowi niezbędny element dla wniesienia ostatecznie kolejnej skargi. Bezsprzecznie można
jednak w tym miejscu stwierdzić, iż uchylenie uchwały nr VI/XXXVII/324/13 z 27 listopada
2013 r. w sprawie MPZP obręb Ligota Piękna - B było konieczne ze względu na wykonaną do
tej pory pracę nad tym planem oraz celem zapewnienia możliwości realizacji konsekwentnie
od lat prowadzonej na tym terenie polityki przestrzennej Gminy.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa.
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/III/18/14 i jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki opuścił salę obrad.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos sekretarzowi gminy Mariuszowi Fedzin,
który powiedział, że koniec kadencji rady gminy to jednocześnie zakończenie kadencji wójta
gminy. Rada gminy każdorazowo na rozpoczęcie kadencji ustala wysokość wynagrodzenia
wójtowi gminy. Tak naprawdę jest to obecnie obowiązujące wynagrodzenie zgodne z tabelą
wynagrodzeń dla gmin do 15 tyś. mieszkańców.
Radny Jerzy Puchacz zapytał czy można utajnić tę część posiedzenia Rady?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że obrady Rady Gminy są jawne.
Radna Janina Drabiak powiedziała, że radni są jednak niedoinformowani. Ta sprawa
nie była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowej, nie ma też informacji, jakie było
dotychczasowe wynagrodzenie wójta.
Radny Jerzy Puchacz powiedział, że uważa, że wójt zasługuje na wyższe
wynagrodzenie i zaproponował podwyżkę.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że zapisy prawne przewidują konieczność
podejmowania tej uchwały na rozpoczęcie kadencji. Mamy jeszcze możliwość manewru, ale
Pan Wójt jest usatysfakcjonowany wynagrodzeniem, jakie otrzymuje. Zdajemy sobie sprawę,
że nasze wynagrodzenia pochodzą z podatków, a wytyczne do wynagrodzeń są takie, że mają
pozostać na obecnym poziomie. Takie zresztą środki na wynagrodzenie zostały przewidziane
w budżecie na 2015 rok.
Radny Maciej Łamasz stwierdził, że skoro pensja wójta jest uchwalana raz na
kadencję to § 4 uchwały jest zbędny i zapytał, dlaczego tej uchwały nie omówiono na
posiedzeniu Komisji Budżetowej?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że zapis §4 to wymóg formalny, a sama uchwała nie
wymaga odrębnego opiniowania przez komisję, bo jest przedstawiana radnym na sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała
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została przyjęta, nadano jej nr VII/III/19/14 i jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Na salę obrad powrócił Wójt Gminy Jakub Bronowicki.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie Protokół z pierwszej sesji Nr VII/I/14
wraz z poprawką zgłoszoną przez radnego Macieja Łamasza i zapytała kto jest „za”
przyjęciem protokołu – 15 (piętnaście) głosów. Protokół został przyjęty.
Czy macie Państwo uwagi do Protokołu z ostatniej sesji?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto jest za przyjęciem Protokołu nr VII/II/14 z dnia
05 grudnia 2014 r. – 15 (piętnaście) głosów. Protokół został przyjęty.
Ad.12
Głos zabrał radny Maciej Łamasz, który poinformował, że w imieniu grupy radnych
złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy wniosek o podjęcie przez Radę stosownej
uchwały w sprawie opracowania harmonogramu zwoływania sesji oraz o zobowiązaniu
przewodniczących poszczególnych komisji do opracowania planu i harmonogramu prac. Taki
harmonogram ustalający terminy i zakres posiedzeń znacznie ułatwiłby pracę radnym, którzy
będą mogli lepiej pogodzić obowiązki wynikające z wykonywania mandatu radnego i innymi.
Taki harmonogram z pewnością uczyni proces legislacyjny w Radzie bardziej
przewidywalnym, a urzędnikom nakreśli ramy czasowe do przygotowania poszczególnych
projektów uchwał.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 14.10 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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