Protokół Nr VII/IX/15
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
IX sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
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 – 14 (czternastu)
Nieobecni był radny: Tomasz Szkolny
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- skarbnik gminy – Konrad Buczek
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- radca prawny - Natalia Machnacz
- kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska - Sławomira Hermann
- kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała - Maria
Idzikowska
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Adriana Szlachetka
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, które miały
miejsce od czasu ostatniej sesji:
- spotkanie z dyrektor Lidią Markowską z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu
w sprawie ekranów przy trasie S5. Akcja protestacyjna w tej sprawie na przejściu dla pieszych
w Psarach i spotkanie z Wojewodą. Jednak Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny
przedłużyła termin wydania decyzji. Na bieżąco przekazujemy nasze uwagi dotyczące tego
problemu i mamy cały czas nadzieję, że przyjęte będą rozwiązania zgodne z oczekiwaniami
mieszkańców, ale pewności takiej nie ma.
- ogłoszenie konkursu „Zamieszkaj w Gminie Wisznia Mała”. Jest skierowany do osób, które
zameldują się na terenie naszej gminy. Wśród tych osób co miesiąc będzie losowanie
nagrody o wartości do 300 zł, a na koniec losowanie nagrody głównej. Informacje o tym
konkursie są na stronie internetowej Gminy i facebooku. Chodzi tu o udział Gminy w PIT.
- zapraszam na dożynki gminne, które odbędą się w sobotę w Krynicznie, o godzinie 14.00
rozpoczną się Mszą Świętą.
Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy Konrad Buczek, który odczytał Informację z
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. informując, że termin jej przedłożenia mija
30 sierpnia. Informacja już została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu oraz Radzie Gminy.
Głos zabrała kierownik referatu remontowo inwestycyjnego i ochrony środowiska
Sławomira Hermann informując o stanie przygotowań obiektów oświatowych do
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rozpoczynającego się roku szkolnego pod względem remontów w poszczególnych budynkach
szkolnych. Sławomira Hermann powiedziała, że zakończono już inwestycję w szkole
podstawowej w Wiszni Małej, która mieści się w budynku pałacu poddanemu gruntownej
rewitalizacji. W ubiegłym roku wykonano tam remont pokrycia dachowego, wykonano
odwodnienie, a w tym roku wykonano remont schodów i elewacji oraz malowanie wnętrza
budynku. Na zewnątrz zamontowano zegar i uporządkowano teren wokół szkoły. W takich
zabytkowych wnętrzach zawsze jest jednak coś do zrobienia np. stiuki w auli. Budynek jest
już odebrany przez Konserwatora Zabytków i Urząd Marszałkowski. Jest też zwrot 80%
wydatków poniesionych na to zadanie.
W odniesieniu do szkoły w Krynicznie to w okresie wakacyjnym malowano klasy,
pomieszczenia administracyjne, kuchnię i świetlicę. Sławomira Hermann powiedziała, że
szkoła ma 13 lat, ale wchodząc tam nie czuje się tego wieku. Jest utrzymana w należytym
stanie. Jednak wymaga rozbudowy, gdyż jest problem z takim rozmieszczeniem uczniów,
żeby uniknąć dwuzmianowości.
Z kolei szkoła w Psarach już jest przygotowana na przyjęcie dzieci. W roku bieżącym nie
wykonywano tam żadnych prac remontowych, jedynie porządkowe.
W szkole w Szewcach w okresie wakacyjnym zaplanowana była wymiana uszkodzonej
powierzchni podłogi poliuretanowej w sali gimnastycznej. Kierownik Sławomira Hermann
poinformowała, że odstąpiono od tego pomysłu bowiem niezbędna okazała się tam wymiana
okien i poprawa wentylacji. Należałoby to zrobić kompleksowo. W ramach ZITu ta szkoła
została wytypowana do termomodernizacji łącznie z wymianą źródła ogrzewania. W tej
chwili jest tam olej, a planuje się ogrzewanię gazowe. Oczywiście do czasu rozpoczęcia roku
szkolnego podłoga w sali gimnastycznej będzie naprawiona, tak żeby dzieci mogły
bezpiecznie ćwiczyć.
W przedszkolu publicznym poprawiono sprawy izolacji w celu zmniejszenia podsiąku wody.
W punkcie przedszkolnym w Ligocie Pięknej z uwagi na to, że jest to obiekt po remoncie nie
było potrzeby żadnych zmian.
W chwili obecnej w szkołach trwa sprzątanie i 1 września będą gotowe na przyjęcie uczniów.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit, która powiedziała, że
do Rady Gminy wpłynęła interpelacja radnej Janiny Drabiak. Odpowiedź na nią zostanie
udzielona na piśmie w ciągu 14-stu dni.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek wójta
prosi się o zmianę porządku obrad i dopisanie w punkcie 6 uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr VII/V/44/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 marca 2015r. w sprawie
rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2015 r. Jest to efekt wniosku
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o przesunięcie terminu omówienia i
podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wiszni
Małej na lata 2015-2017 na kolejną planową sesję tj. na dzień 30 września 2015 r.
Radny Maciej Łamasz powiedział, że Spółka została poinformowana o planie pracy
Rady i dobrze by było, gdyby na przyszłość z wyprzedzeniem informowała Radę o
niemożności przygotowania materiałów w terminie.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce jeszcze
zabrać głos w sprawie proponowanego porządku obrad?
Nie było żadnych zgłoszeń.
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Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku obrad. Oddano 14
(czternaście) głosów „za”. Tym samym porządek obrad został przyjęty i przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na
lata 2015-2020.
Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/V/44/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia
25 marca 2015r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2015
rok.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Zamknięcie obrad.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierownik Sławomirze Hermann, która
powiedziała, że analizując budżet pod kątem wykonania i zadań, które pozostały jeszcze do
realizacji można stwierdzić, że zakończył się etap przygotowywania dokumentacji niezbędnej
do rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Malinie. Z tą dokumentacją można
startować do unijnego rozdania. Planuje się tam dostosowanie całego budynku dla potrzeb
świetlicy i dobudowanie punktu przedszkolnego. Mamy również do wykonania kolejny etap
remontu budynku starego ośrodka zdrowia. Trzeba ocieplić dwie ściany i wymienić okna na
piętrze. Uznaliśmy jednak, że warto postarać się w tym wypadku o środki na
termomodernizację i ocieplić strop w tym budynku. Czekamy także na środki unijne do
zagospodarowania placu przed Urzędem. Mamy problemy lokalowe w budynku Urzędu
Gminy. Chcemy sprawy, które wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem przenieść na
parter żeby te osoby, które chcą załatwić sprawy np. podatkowe, nie musiały wychodzić na
piętro.
Ponadto w uchwale tej wprowadzamy zmiany polegające na zmniejszeniu wartości tych
przedsięwzięć o łączną kwotę 104 000zł oraz uaktualniamy podstawowe wartości
planowanych środków w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów dokonanych
uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/III/15/14 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2015 rok z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/IX/68/15 i jest załącznikiem nr 2 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 5
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos skarbnikowi gminy Konradowi
Buczkowi, który poinformował o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie planowanych
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kwot dochodów i wydatków budżetowych. Szczegółowo zmiany przedstawiono w
uzasadnieniu do uchwały.
Następnie głos zabrała kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska
Sławomira Hermann, która powiedziała, że zmiany te polegają na zmniejszeniu wydatków w
odniesieniu do zadań związanych z budową fotowoltaiki, czyli zamiany energii słonecznej w
elektryczną. Gmina złożyła wniosek o środki na budowę urządzeń fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej tj. w szkołach w Krynicznie i w Szewcach oraz oczyszczalni
ścieków. Wniosek przeszedł, niestety zabrakło pieniędzy, bo preferowano budowę tych
urządzeń na budynkach mieszkalnych. W związku z tym środki z tych zadań przenosimy na
inne cele tzn. przebudowę dróg gminnych. Będziemy wykonywać krótkie odcinki nakładek
asfaltowych na drogach gminnych w Wiszni Małej ul. Krótka, Ligota Piękna ul. Osiedlowa,
Ozorowicach ul. Jodłowa i w Malinie ul Łąkowa. Będziemy na te drogi przygotowywać
przetarg. Do wykonania byłoby ok. 1-1,3 km. nakładki. Po przyjęciu przez Państwa
proponowanych zmian będziemy mogli też przystąpić do budowy następnych fragmentów
oświetlenia drogowego, ledowego. W tym roku będziemy prowadzili również prace przy
boiskach sportowych w Ozorowicach (ogrodzenie) i w Malinie w celu doprowadzenia wody,
energii i wykonania drogi dojazdowej. Mamy również plany zakupu działki (ok. 33 arów)
przyległej do boiska sportowego przy szkole w Szewcach, gdyby to udało się zrealizować
moglibyśmy stworzyć dzieciom i młodzieży wielofunkcyjne boisko. Prosimy również o zgodę
na przeznaczenie środków finansowych na przedłużenie linii 908 do Krzyżanowic i takie
zagospodarowanie terenu zatoczki, żeby autobusy mogły się tam minąć. Jeżeli chodzi o
drogę w Szymanowie tzw. schetynówkę to cały czas staramy się, żeby kwota potrzebna na jej
wykonanie pojawiła się w budżecie powiatu, bo bez tego będzie bardzo ciężko zrealizować to
zadanie.
Radny Łukasz Ozimek zapytał czy tak jak określono limity w segregacji odpadów
określono również limity energii, która gmina powinna wytworzyć z odnawialnych źródeł
energii? I czy nie powinniśmy się w tym kierunku lepiej przygotowywać żeby zwiększyć nasze
szanse na pozyskanie środków przeznaczonych na OZE?
W odpowiedzi Sławomira Hermann stwierdziła, że w każdym konkursie jest
preferowana jakaś idea, określone parametry, które trzeba spełnić, żeby pozyskać
dofinansowanie. W tym rozdaniu preferowano fotowoltaikę dla mieszkańców. Na pewno
będą kolejne rozdania w ramach OZE. Poza tym jesteśmy członkiem Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, w ramach którego jest opracowywany plan gospodarki
niskoemisyjnej, z którego też będziemy chcieli korzystać. W chwili obecnej jest nacisk
społeczny na uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekową, drugi tor
działalności to unieszkodliwiane azbestu. Nie ulega jednak wątpliwości, że naszym
największym „energożercą” jest oświetlenie drogowe.
Radny Łukasz Ozimek zapytał czy wobec tego, że nie uzyskaliśmy dofinansowania z
fotowoltaiki na budynkach szkolnych nie warto byłoby środków przeznaczonych na realizację
tego zadania przeznaczyć na dofinansowanie budowy takich urządzeń na budynkach
mieszkalnych np. żeby zachęcić mieszkańców do meldowania się w naszej gminie.
W odpowiedzi wójt gminy Jakub Bronowicki stwierdził, że w warunkach dotacji nie
możemy różnicować mieszkańców na zameldowanych i nie, i dla wszystkich muszą być takie
same warunki.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2015.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 0(zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII /IX/69/15 i jest załącznikiem nr 3 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Głos zabrała Adriana Szlachetka – Prezes PGK Sp z o.o. i powiedziała, że zwróciła się z
wnioskiem o przesunięcie terminu prezentowania i uchwalenia uchwały w sprawie zmiany
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, które pierwotnie
planowane było na dzisiejszą sesję na sesję wrześniową. Powodem jest konieczność
wykonania dodatkowych analiz finansowych.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/V/44/15 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 25 marca 2015r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy
Wisznia Mała na 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poddała projekt uchwały pod
głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała
została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/IX/70/15 i jest załącznikiem nr 4 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr VII/VIII/15 z dnia
24 czerwca 2015 roku?
Radny Maciej Łamasz zwrócił uwagę na brak w wyżej wymienionym Protokole w
odniesieniu do uchwały o przystąpieniu do sporządzania tzw. MPZP Psary Północ
poruszonych przez niego istotnych kwestii dotyczących kosztów uruchomienia połączeń
komunikacyjnych na obszarze objętym przez ten Plan.
Ustalono, że Protokół zostanie poszerzony o w/w zapis.
Radni nie zgłosili innych uwag i Protokół został przyjęty.
Ad. 8
Głos zabrał radny Jerzy Puchacz, który podzielił się ze zgromadzonymi swoimi
refleksjami po ostatnich obradach Rady Powiatu, którym się przysłuchiwał.
Następnie Magdalena Bilińska odczytała list otwarty Dyrektora OKSiR do radnych.
Z kolei radny Maciej Łamasz poinformował, że złożył pisemną interpelację w sprawie
nieprawidłowości, które pojawiły się na wstępie procesu przystępowania do opracowywania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. MPZP Centrum Gospodarcze,
MPZP Wyskoki Kościół AG i MPZP Psary Północ. Dotyczą one terminu publikacji na stronach
BIP Urzędu Gminy Wisznia Mała oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń w poszczególnych
miejscowościach uchwał Rady Gminy w w/w sprawach i mogłyby zagrozić prawidłowemu
przebiegowi postępowania.
Na zakończenie sołtys Dominik Roguski zaprosił mieszkańców na Dożynki Gminne,
które w tym roku zaplanowano w Krynicznie, sołtys Dorota Kuleta zaprosiła na imprezę
integracyjną do Malina w sobotę 12 września, natomiast sołtys Katarzyna Janik
poinformowała o organizacji warsztatów filmowych dla dzieci połączonych z kinem
plenerowym. Konrad Buczek zaprosił melomanów do udziału w kolejnej edycji Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej, którego rozpoczęcie odbędzie się 6 września w Miłocinie, a
kolejny koncert tria bandurzystek w kościele Św. Stanisława Męczennika w Krynicznie dnia
13 września br.
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Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godzinie 12.30 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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