Protokół Nr VII/XIII/15
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 10 grudnia 2015 r.
XIII 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, pracowników urzędu oraz gości. Przewodnicząca Rady Gminy
stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu)
Nieobecny był radny: Jerzy Szczerbik.
Na sesji również byli obecni:
- skarbnik gminy – Konrad Buczek
- sekretarz gminy – Mariusz Fedzin
- radca prawny - Natalia Machnacz
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego – Joanna
Adamek
- kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska - Sławomira Hermann
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przedstawiła proponowany
porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na
lata 2015-2020.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015.
4. Zamknięcie obrad.
Prowadząca obrady zapytała czy są uwagi do przedstawionego programu sesji.
Uwag nie było i porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad.2
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos skarbnikowi gminy, który
przedstawił powody do podjęcia 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 oraz uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2015. Skarbnik Gminy przypomniał, że Gmina Wisznia Mała przystąpiła do Dolnośląskiego
Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. w celu zrekultywowania składowisk odpadów. To Spółka
będzie realizowała projekt począwszy od przygotowania procedury przetargowej, aż po
wyłonienie wykonawcy zadania i jego rozliczenie. Zmiany, które wpłynęły do Urzędu Gminy
26 listopada dotyczą załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć. Projekt ma być realizowany w
latach 2016 – 2023. Dzięki temu, że to DPR Sp. z o.o. będzie rozliczał zadanie nie zwiększy
się % naszego zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono ponadto

podstawowe wartości planowanych środków w zakresie dochodów i wydatków oraz
przychodów dokonanych uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
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.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XIII/104/15. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 3
Następnie Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały o zmianach w planie budżetu
gminy. Szczegółowo przyczyny zmian zostały omówione na posiedzeniu komisji oraz
zapisano je w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w zmian w planie budżetu gminy na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XIII/105/15. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godzinie 10.15 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
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