Protokół Nr VII/XXIV/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 października 2016 r.
XXIV sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej
w Rogożu, ul. Parkowa 82.
Ad.1
Przewodnictwo obrad objęła 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).
Nieobecny był radny Sebastian Stoga.
Załącznik nr 1 do Protokołu- lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- Wójt Gminy – Jakub Bronowicki
- Z-ca Wójta Gminy- Sławomira Misiura- Hermann,
- Sekretarz Gminy- Mariusz Fedzin,
- Skarbnik Gminy- Konrad Buczek
- Radca Prawny- Adriana Szlachetka,
- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Grażyna Chwastek,
- Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – Karolina Kempiszak,
- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami- Joanna
Adamek
- Inspektor Referatu Remontowo- Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska- Marcin Buczak,
- Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji- Paweł Kamiński,
- emerytowana kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Michalina Szczepańska,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Agnieszka Gaweł- Karwatka,
- Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Trzebnicy- Małgorzata Marędziak.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Wójtowi Gminy, który
powitał wszystkich zebranych, a następnie przekazał głos Kuratorowi Zawodowemu. Pani
Małgorzata Marędziak wyjaśniła na czym polega nieodpłatna kontrolowana praca na cele
społeczne, która jest jedną z form kary ograniczenia wolności. Dodatkowo Kurator
Zawodowa rozdała sołtysom informacje, które mają na celu przybliżenie tematu. Sekretarz
Gminy Mariusz Fedzin dopowiedział, że jest to praca nadzorowana i nie ma czego się
obawiać zatrudniając osoby skazane. Są to osoby z terenu gminy skazane za drobne
wykroczenia, które wykonują zazwyczaj prace porządkowe tj. grabienie liści, zamiatanie ulic
czy sprzątanie parków; 20-30 godz. miesięcznie. Zaprosił i zachęcił sołtysów do współpracy
z kuratorem.
Wójt podziękował Kuratorowi pani Małgorzacie Marędziak za wystąpienie i zapytał czy są
pytania odnośnie tematu pracy na cele społeczne?
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Pytań nie zgłoszono.
Następnie Wójt Gminy Jakub Bronowicki podziękował Pani Michalinie Szczepańskiej, byłej
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, która z dniem 30 września
przeszła na emeryturę, za 30 lat pracy. W tym czasie wiele spraw się działo w gminie, które
wymagały interwencji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dziękuję za
skuteczność działania oraz rozwiązanie wielu problemów. Dlatego dzisiaj życzymy, aby
wszelkie problemy odeszły, a życie przyniosło Pani Michalinie Szczepańskiej dużo czasu na
odpoczynek i realizację wszelkich planów oraz marzeń.
Pani Michalina Szczepańska podziękowała wszystkim za współpracę i życzenia.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego naboru nowym
kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została wybrana pani Agnieszka GawełKarwatka, która przywitała wszystkich i przedstawiła się. Powiedziała, że jest pracownikiem
z 20- letnim doświadczeniem pracy w pomocy społecznej, socjologiem z wykształcenia, żoną,
mamą.
Wójt Gminy życzył Agnieszce Gaweł- Karwatce wielu sukcesów w nowej pracy, a następnie
poinformował o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce od czasu ostatniej sesji Rady
Gminy:
- 01 października br.- „Wiszeńska Zadyszka” - odbył się pierwszy bieg na terenie gminy
Wisznia Mała, frekwencja uczestników dopisała: 30 uczestników powyżej 16 roku życia i 36
uczestników poniżej 16 roku życia. Wójt podziękował dyrektorowi Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji panu Pawłowi Kamińskiemu za zorganizowanie tego wydarzenia. W planach mamy
organizację dwóch takich biegów w 2017 r.
- 03 października br.- Z-ca Wójta Sławomira Misiura- Hermann wraz ze swoim
współpracownikiem uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczyło w
szczególności budowy kanalizacji sanitarnej.
- 05 października br.- odbyło się posiedzenie komitetu sterującego ZIT, dotyczącego
uchwalenia budżetu na rok 2017. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Policją
Trzebnicką, która zaprezentowała nowe narzędzie do komunikacji – mapę zagrożeń i
bezpieczeństwa. Jest to aplikacja, która ułatwia kontakt z policją, a także umożliwia
wskazanie miejsca zagrożonego np. nadmierną prędkością pojazdów. Na stronie
internetowej gminy jest udostępniona ta aplikacja pn. „Moja komenda”. Istnieje również
możliwość ściągnięcia jej na telefon. Działa ona na terenie całego kraju.
- 08 października br.- sołtys Rogoża Stanisław Szczypkowski wraz z małżonką obchodził 50lecie małżeństwa. Wójt Jakub Bronowicki jeszcze raz pogratulował szczęśliwym jubilatom
takiego osiągnięcia oraz życzył kolejnych szczęśliwych lat razem. Sołtys Rogoża podziękował
Wójtowi za obecność na tej uroczystości.
W tym samym dniu Wójt uczestniczył również na otwarciu nowej wiaty w Ligocie Pięknej,
przy ulicy Różanej, która ma służyć integracji mieszkańców.
- 10 października br.- 7 edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w tym roku
byliśmy reprezentowani przez gimnazjum w Krynicznie. Uczniowie brali udział w
odkrzaczaniu, odbudowie i renowacji cmentarza polskiego. Bardzo cieszę się z tej akcji,
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ponieważ każdy w obliczu zbliżającego się święta wszystkich zmarłych rozumie, że należy
pamiętać o naszych przodkach, a wielu z nas ma ich właśnie na wschodzie.
- 11 października br. - konferencja zorganizowana przez Tauron Dystrybucję, jako dostawcę
energii i dotyczyła ona współpracy z samorządami - w większości jesteśmy największymi
odbiorcami usług tejże spółki.
- 12 października br.- odbyła się Gala: Samorządowy Lider Edukacji- jako gmina otrzymaliśmy
wyróżnienie; osiągnęliśmy najlepszy rezultat punktowy w certyfikowaniu. Udział brały gminy
z całego kraju.
- 13 października br.- Wójt Jakub Bronowicki uczestniczył w zebraniu Spółki Dolnośląski
Projekt Rekultywacji – chodzi o nasze dwa wysypiska w gminie. W chwili obecnej w Spółce
przeprowadzane są zmiany kadrowe.
W tym samym dniu odbyło się zebranie zespołu ds. rewitalizacji w Krynicznie.
- 18 października br.- obecność na uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Policji
w Trzebnicy Sławomira Gajewskiego, który do tej chwili był pełniącym obowiązki
komendanta.
-19 października br. -odbyło się Kolegium Dyrektorów Szkół z terenu gminy Wisznia Mała.
Omawiane były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty.
-20 października br. - Kongres Rowerowy- to wydarzenie zostało zorganizowane przy
współpracy Konsulatu Generalnego Niemiec i Marszałka Województwa Dolnośląskiego we
Wrocławiu, a poświęcone było m.in. sposobowi rozwiązywania problemów drogowych u
naszych sąsiadów Niemców oraz Czechów, którzy również zostali zaproszeni na to spotkanie.
-21 października br. - pasowanie na uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Psarach.
-24 października br. - to negocjacje z TAURONem - związane były przede wszystkim
z planowaną przez nas modernizacją oświetlenia, które jest jeszcze własnością tejże firmy.
Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że do Biura Rady
Gminy wpłynęły Informacje o przeprowadzeniu analiz oświadczeń majątkowych. Takie
Informacje przedłożył już Wojewoda Dolnośląski, Wójt Gminy oraz sukcesywnie zgodnie z
przepisami prawa spływają informacje z Urzędów Skarbowych dotyczące oświadczeń
radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
osób, które wydają decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy.
Ad.4
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek Wójta Gminy
prosi się o zgodę na poszerzenie porządku obrad w pkt. 7 o uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu oraz w pkt. 14 o uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wisznia Mała przez osoby
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fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady
zapytała czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie proponowanego porządku obrad? Nie
było żadnych uwag.
Prowadząca obrad zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku obrad. Oddano 14 głosów
„za” przyjęciem porządku obrad. Tym samym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad, po uwzględnieniu wniosku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2016
rok.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2016.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8. Uchwałą w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze
środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej.
9. Uchwałą w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za 2017 rok.
10. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2017 rok.
12. Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku
rolnego , podatku leśnego.
13. Uchwała w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała.
14. Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wisznia Mała przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
15. Uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Szewcach.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
19. Zamknięcie obrad.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Skarbnikowi Gminy Konradowi
Buczkowi, który poinformował, że w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała nastąpiły dwie zmiany w zakresie przedsięwzięć:
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I zmiana dotyczy placów sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Wisznia Mała, gdzie
zwiększamy wydatki o 10 000 zł.
II zmiana dotyczy budynku komunalnego OKSiR-u, gdzie zwiększamy kwotę 68 300 zł. na
prace inwestycyjne.
Ponadto dokonano uaktualnienia podstawowych wartości budżetu w zakresie dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy
Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia Mała na 2016 rok z autopoprawką.
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” - 13 ( trzynaście) przeciw” - 0 ( zero), „
wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała została przyjęta , nadano jej nr VII/XXIV/173/16. Uchwała
jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6.
Głos zabrał ponownie Skarbnik Gminy Konrad Buczek, który powiedział, że w wyniku
dokonanych zmian uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2016
przedstawia się następująco:
1. Plan dochodów - 42 122 594,41 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 37 971 697,41 zł;
b) dochody majątkowe - 4 150 897 zł;
2. Plan wydatków- 46 096 872,41 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 35 140 972,41 zł;
b wydatki majątkowe- 10 955 900 zł, z tego m.in.:
- w ramach WPF w wysokości- 5 595 500 zł;
- inwestycje roczne na kwotę- 5 110 400 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu w wysokości 3 974 278 zł. będą przychody z tyt. emisji
obligacji komunalnych w wysokości 3 300 000 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 674 278 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Radny Jerzy Puchacz zadał pytania: Ile ogółem Pan Wojewoda przekazał pieniędzy?
Skarbnik odpowiedział, że na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie,
ponieważ musi dokładnie zliczyć jaką kwotę otrzymała gmina z Urzędu Wojewódzkiego i tą
pełną informację przekaże radnemu.
Jakie zlecenia rządowe otrzymała gmina i jakie otrzymała na to środki finansowe?
Skarbnik odpowiedział, że gmina otrzymała środki finansowe w ramach programu 500+.
Finansowanie to wynosi 98%, ale o realnych kosztach będziemy mogli powiedzieć pod koniec
tego roku. Wypłaty 500+ realizowane są na bieżąco.
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Radny Ernest Pociejowski zadał pytanie: Czy 40 000 zł na transport i łączność będzie
przeznaczone na konkretne drogi?
Na pytanie odpowiedziała Z-ca Wójta Sławomira Misiura-Hermann. Ta kwota będzie
przeznaczona przede wszystkim na remonty dróg, na łatanie dziur, które na terenie gminy
wystąpiły bardzo licznie. Po ostatnich opadach, w szczególności stare frezowiny rozsypują się
i nie planujemy spektakularnych inwestycji, tylko właśnie będziemy zasypywać tłuczniem
wszystkie dziury oraz wyrównywać powierzchnie dróg na terenie całej gminy Wisznia Mała.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2016.
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/XXIV/174/16. Uchwałą jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrał Skarbnik Gminy i powiedział, że chodzi o zmianę daty wykupu obligacji. W
uchwale z dnia 23 września wykup obligacji był planowany na rok 2023, natomiast
proponowana zmiana wykupu obligacji podzielona jest na II raty:
- w roku 2021 wykup obligacji w kwocie 900 000 zł.
- w roku 2022 wykup obligacji w kwocie 2 400 000 zł.
Ma to związek z emisją obligacji, która nastąpi w bieżącym roku, a została zaplanowana od
samego początku w budżecie w wysokości 3 300 000 zł.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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/XXIV/175/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Z-cy Wójta
Sławomirze Misiurze- Hermann, która powiedziała, że niniejszy projekt uchwały dotyczy
kontynuacji dotychczasowego programu. Program ten będzie realizowany przede wszystkim
w tych miejscowościach, w których znajdują się jeszcze posesje nie włączone do kanalizacji,
tzn. w Strzeszowie, Wiszni Małej, Ligocie Pięknej i Wysokim Kościele. Nie zostały one
włączone do kanalizacji z różnych powodów m.in. są to właściciele posesji nowo
wybudowanych. Na ten moment nie ma programu dofinansowującego przyłącza
kanalizacyjne, dlatego jako gmina podjęliśmy decyzję o uzupełnieniu wkładu mieszkańcom w
wysokości 75 %, jednak nie więcej niż 5 000 zł. na jedno przyłącze, aby dać możliwość
uszczelnienia w tych miejscowościach systemu odprowadzania ścieków. Jest to również nasz
obowiązek wynikający z przepisów aglomeracyjnych. Miejscowości te należą do aglomeracji
Wisznia Mała i są uwzględnione w krajowym programie oczyszczania ścieków. Wszystkie
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miejscowości, w których zatwierdzono krajowy program oczyszczania i które są ujęte w
aglomeracji muszą mieć zapewnione przyłączenie do sieci kanalizacji. Nie dotyczy to na ten
moment posesji, które mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pozostałe posesje, które są
wyposażone w zbiorniki szamba muszą być włączone do sieci. W chwili obecnej procent
przyłączenia w tych miejscowościach równa się 96%. Przekazanie celowej dotacji ma
zmotywować pozostałych mieszkańców, ponieważ stopniowo dyrektywa nakazuje gminie
uzyskać coraz wyższy procent, aż do 100 %. Z tego działania będziemy kontrolowani, a w
przypadku nie osiągnięcia wymaganych założeń należy się liczyć z ukaraniem. Stąd nasz
interes jako gminy, aby wszystkie posesje zostały podłączone do sieci. Do projektu uchwały
dołączony jest wzór takiego wniosku. Na chwilę obecną zainteresowanych jest pięciu
właścicieli posesji. Zmienił się obecnie schemat dofinansowania. Do tej pory gmina
wykonywała przyłącze, wyłanialiśmy wykonawcę, rozliczaliśmy się z instytucją dotującą, a
mieszkańcy wpłacali tylko różnicę. Natomiast obecnie przy tych dotacjach to mieszkańcy
wykonują przyłącze, a następnie rozliczają się z gminą przedstawiając faktury. Warunkiem
jest też, że wnioskodawcy nie zalegają z podatkami na terenie gminy.
Radny Maciej Łamasz zapytał: Do tej pory było to na zasadzie dofinansowania, jakby
kredytowania budowy przyłącza. Teraz osoba, która ubiega się o przyłącze będzie musiała
wszystko pokryć z własnej kieszeni, a następnie dostanie refundację. Czy przewidują
Państwo formę pomocy dla osób, które nie będą w stanie finansowo na start wyłożyć takiej
kwoty pieniędzy, a następnie czekać na zwrot, może jakieś formy kredytowania budowy
takiego przyłącza?
Zastępca Wójta odpowiedziała, że Gmina nie może udzielać takich form kredytowania. Tacy
mieszkańcy mogą jedynie starać się w bankach o pożyczkę o niskim oprocentowaniu, a
następnie w gminie będzie refinansowanie tego przyłącza. Kwota, która jest zaproponowana,
czyli te 75% wysokości wartości przyłącza, nie więcej niż 5 000 zł. to jest wkład, jaki do tej
pory otrzymywali mieszkańcy. Zmiana dotyczy tylko sposobu refundacji, a nie kwoty.
Wykonanie przyłącza w ramach zamówienia publicznego jest droższe od przyłącza
wykonanego przez osobę indywidualną, ponieważ pokrywamy dodatkowo wszelkie koszty
związane z przetargiem. Średni koszt wykonania takiego przyłącza przez mieszkańca to ok. 2
000 zł.
Głos zabrał również Wójt Gminy Jakub Bronowicki i powiedział, że dotąd Gmina nie udzielała
pożyczek ani kredytów i nie ma takiej możliwości. Do tej pory podpisywaliśmy umowę z
osobami, dla których mieliśmy wybudować przyłącze i na tej podstawie realizowaliśmy to
zadanie.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla
osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów
budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
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/XXIV/176/16. Uchwałą jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
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Głos zabrał Skarbnik Gminy Konrad Buczek, który poinformował, że w tym roku
obowiązuje stawka ceny za żyto zatwierdzona przez Radę Gminy w kwocie 53 zł.
Proponowana stawka na rok podatkowy 2017 jest na wysokości 52,40 zł. Jest to kolejny rok
spadku, cena ogłoszona przez Prezesa GUS w komunikacie - maksymalna jaka może
obowiązywać w roku podatkowym 2017 wynosi 52,44 zł. Proponowane obniżenie, jest
obniżeniem symbolicznym czyli z 52,44 zł na 52,40 zł.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego
za 2017 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/XXIV/177/16. Uchwałą jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przekazała głos ponownie
Skarbnikowi Gminy, który poinformował, że zmianie uległy stawki maksymalne. W przypadku
podatników gminy Wisznia Mała stawki pozostają na nie zmienionym poziomie, czyli na rok
2017 mamy stawki takie same, jakie obowiązują w roku podatkowym 2016.
Radny Łukasz Ozimek zadał pytanie odnośnie tabeli załączonej do projektu uchwały, a
mianowicie zapytał, czy różnica 7 % podatku, który gmina mogłaby otrzymać od podatników,
gdyby stawki były wyższe to dużo czy mało, jak to wygląda w porównaniu z innymi gminami?
Czy jesteśmy drogą gminą, czy wręcz przeciwnie?
Skarbnik Gminy odpowiedział, że wszystko zależy od tego jak jest prowadzona
polityka podatkowa na terenach gmin. Nam zależy, żeby stawka podatkowa związana z
działalnością gospodarczą, czyli z budynkami, z metrami kwadratowymi była na
preferencyjnym poziomie, czyli polityka prorozwojowa, zachęcająca do zasiedlania terenów
gminy, do tworzenia nowych miejsc pracy, z tego względu ta stawka musi być korzystniejsza
niż w innych gminach. Konkurencja między gminami jest coraz silniejsza, dlatego należy
znaleźć narzędzia, aby móc konkurować między sobą. Jednym z nich jest właśnie stawka
podatku od nieruchomości.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017
roku.
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 przeszła jednogłośnie, nadano jej nr VII/XXIV/178/16.
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Głos zabrał Skarbnik Gminy Konrad Buczek, który powiedział, że wystąpiła tylko jedna
zmiana na rok 2017, a dotyczy ona ciągników siodłowych i balastowych od 12 do 40 ton.
Uległa obniżeniu stawka podatkowa od środków transportowych z 2380 zł. na 2360 zł.
Pozostałe stawki zostają na nie zmienionym poziomie.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2017 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/XXIV/179/16. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy Wisznia Mała kolejny raz przekazała głos Skarbnikowi
Gminy, który poinformował o jednej ważnej zmianie dotyczącej druku informacji na podatek
rolny i leśny oraz od nieruchomości. W roku 2016 i wcześniejszych latach obowiązywały trzy
odrębne wzory formularzy. Teraz zostało to scalone w jeden formularz dla trzech podatków
w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Deklaracje pozostają nie zmienione.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od
nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego.
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/XXIV/180/16. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Kierownik Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych Karolinie Kempiszak, która powiedziała, że zgodnie z zapisami art. 42
ust.7 Ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy, obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust .3 ustawy. Nauczyciel
wspomagający nie jest właśnie wymieniony w tymże art. 42 ust. 3, w związku z powyższym w
uchwale organ prowadzący ustala obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
wspomagających, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała, w wymiarze 26 godzin tygodniowo.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających , zatrudnionych w szkołach i
placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznia Mała.
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/XXIV/181/16. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy kolejny raz oddała głos Pani Kierownik SAPO Karolinie
Kempiszak, która poinformowała zebranych, iż wystąpiono z projektem uchwały o
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podwyższenie dotacji z 40 % na 50 % w przeliczeniu na jedno dziecko dla innych form
wychowania przedszkolnego m. in. dla Punktu Przedszkolnego „Mały Szewczyk” w
miejscowości Szewce, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wisznia
Mała, aby tym samym dać szansę utrzymania się dla takich punktów na terenie gminy.
Radny Maciej Łamasz zadał pytanie: Jak to ogólnie przekłada się na inne gminy, ponieważ
kwota ta jest niewielka, w związku z tym, że koszty utrzymania w publicznych przedszkolach
spadły, dofinansowanie dla niepublicznych jest mniejsze, kwota, którą płaci się temu
punktowi opieki jest podobna, jest wyższa czy utrzymała się na tym samym poziomie?
Kierownik Karolina Kempiszak odpowiedziała w odniesieniu do kwoty z miesiąca
października 2016 roku, że jest to kwota rzędu 800 zł. na cały punkt przedszkolny w skali
miesiąca - przy założeniu, że jest tam 11 dzieci tak jak do tej pory. Natomiast jest to troszkę
mniej, niż to co dostawali do tej pory.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych -przedszkoli i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wisznia
Mała przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
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/XXIV/182/16. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Sekretarzowi Gminy
Mariuszowi Fedzinowi, który powiedział, że projekt tej uchwały dotyczy skargi na kierownika
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Zgodnie z KPA taką skargę rozpatruje
Rada Gminy Wisznia Mała. W materiałach sesyjnych Radni otrzymali treść tej skargi, była ona
również rozpatrywana 19 października przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy – opinia również
została przekazana radnym. Skarga dotyczy trzech kwestii, a mianowicie:
1. odmowy dofinansowania dowozu dziecka niepełnosprawnego w okresie 2014/2015zarzut nadinterpretacji przepisów przez panią kierownik przy wydawaniu negatywnej decyzji
dla wnioskodawców. W tym okresie Kierownik Karolina Kempiszak przebywała na urlopie
macierzyńskim.
2. skarżący otrzymali dofinansowanie, ale uznali, że zwrot kosztów jest za niski już po
podpisaniu stosownej umowy. Różnica tego dofinansowania to kwota rzędu 16 zł. w skali
miesiąca.
3. dotyczy umowy ustnej z 2014 roku, zawartej między skarżącymi, a Kierownik Karoliną
Kempiszak przy udziale dyrektora szkoły Piotra Zaleskiego. Komisja Rewizyjna rozpatrująca
skargę spotkała się z panem dyrektorem Zaleskim, który tego faktu spotkania nie potwierdził.
Po przeanalizowaniu wszelkich argumentów za i przeciw zasadności tej skargi, prosimy o
nieuwzględnienie tej skargi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Synowiec
odczytał protokół komisji, która odrzuca skargę.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
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”- 12 (dwanaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VII/XXIV/183/16. Uchwała
jest załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 16
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała kolejny raz głos Sekretarzowi Gminy, który
poinformował o drugiej skardze dotyczącej Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Szewcach. W dniu 4 października w szkole w Szewcach miało miejsce wydarzenie: nauczyciel
został wezwany do dyrektora szkoły i pozostawił klasę bez opieki. W tym czasie doszło do
przykrego incydentu, w którym ucierpiała uczennica - została uderzona przez kolegę z klasy.
Wyjaśnienia złożył Dyrektor szkoły, który przyznaje się do winy i bierze pełną
odpowiedzialność za to co się stało. Dlatego proponuję uznać skargę za zasadną. Następnie
głos zabrał Przewodniczący komisji rewizyjnej, który powiedział, że po ustaleniach Komisja
Rewizyjna jednoznacznie potwierdziła fakt naruszenia przez Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Szewcach obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Władysław Synowiec
odczytał protokół komisji, która postanowiła uznać skargę za zasadną.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały ?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Szewcach.
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”- 12 (dwanaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 2 (dwa). Uchwała została przyjęta, nadano jej nr VII/XXIV/184/16. Uchwała
jest załącznikiem nr 13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu z sesji z dnia 28
września 2016 roku? Radni nie zgłosili uwag i Protokół Nr VII/XXIII/16 został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 18
Głos zabrał Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i przypomniał wszystkim
zebranym na sesji o nadchodzących obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada, które
odbędą się w miejscowości Piotrkowiczki o godzinie 10.00. Natomiast 12 listopada odbędzie
się koncert w miejscowości Wysoki Kościół z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski ze specjalnym
udziałem aktora Macieja Zakościelnego.
Zastępca Wójta Wójt Sławomira Misiura-Hermann poinformowała o położeniu mas
asfaltowych na krótkich odcinkach dróg na terenie gminy Wisznia Mała, które kosztowały
1 200 000 zł.
Ad.19
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Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godz. 11.35 zakończyła sesję słowami „Zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.

Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka.
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