Protokół Nr VII/XVIII/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
XVIII sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godz. 8.oo 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- 15 ( piętnastu).
Załącznik numer 1 do Protokołu- lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- wójt gminy- Jakub Bronowicki
- zastępca wójta- Sławomira Misiura-Hermann
- skarbnik gminy – Konrad Buczek
- sekretarz gminy- Mariusz Fedzin
- radca prawny- Adriana Szlachetka
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego - Joanna
Adamek
- inspektor referatu remontowo- inwestycyjnego i ochrony środowiska - Marcin Buczak
- podinspektor ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Anna
Pietrzyk
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Grażyna Chwastek
- dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Wisznia Mała- Paweł Kamiński
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Bożena Kołpak
- Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - Karolina Kempiszak
Ad.2
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos wójtowi gminy Jakubowi
Bronowickiemu, który poinformował wszystkich obecnych o istotnych wydarzeniach jakie
miały miejsce od czasu ostatniej sesji;
- 01 kwietnia - odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, związane ze sprawami
organizacyjnymi, a przede wszystkim z przygotowaniem arkuszy organizacyjnych na rok
szkolny 2016/2017.
- 04 kwietnia - Pani Sławomira Hermann – zastępca wójta była na spotkaniu w Malinie,
poświęconemu przygotowaniom rewitalizacji parku oraz świetlicy.
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- 05 kwietnia - wójt gminy wraz z kierownikiem referatu Gospodarki Nieruchomościami i
Planowania Przestrzennego Joanną Adamek uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem
wrocławskiego ZOO w sprawie utworzenia na terenie gminy parku safari.
- 06 kwietnia - odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół, a także z dyrektorem OKSiR
Pawłem Kamińskim, które poświęcone było przede wszystkim sprawom związanym z
organizacją wypoczynku oraz różnych wydarzeń podczas wakacji.
- 07 kwietnia - to Dzień Patrona św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Psarach, wójt
podziękował całemu gronu pedagogicznemu oraz dzieciom za organizację tego dnia.
- 08 kwietnia - odbyło się kolejne ze spotkań dotyczące zintegrowanych inwestycji
terytorialnych wrocławskiego obszaru funkcjonalnego.
- 11 kwietnia - EKO WYZWANIA w Pawłowicach. Odbyła się tam prezentacja naszych
dokonań oraz osiągnięć w zakresie segregacji odpadów na terenie gminy. W prezentacji
udział wzięli Marcin Buczak oraz Katarzyna Kasprzyk.
- 12 kwietnia - otwarcie punktu bibliotecznego w Krzyżanowicach.
- 13 kwietnia - odbyło się posiedzenie Rady Społecznej gminnego Ośrodka Zdrowia, na której
omawiane były sprawy bieżące, a przede wszystkim odniesienie do skarg i uwag, jakie w
ostatnim czasie się pojawiły.
- 18 kwietnia - odbyło się spotkanie z dyrektorem Aeroklubu w Szymanowie dotyczące
planów związanych z realizacją imprezy WORD GAMES 2017, czyli zawodów sportowych
dyscyplin nie olimpijskich, które organizuje miasto Wrocław, a na lotnisku w Szymanowie
odbędą się dyscypliny lotnicze i spadochronowe, w tym roku w maju 2016 odbędą się
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej
- 19 kwietnia - dzień wyjazdowy z zastępcą wójta panią Sławomirą Misiurą- Hermann do
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w sprawie inwestycji dotyczących
budowy obwałowań wzdłuż rzeki Widawy. W tym samym dniu odbyło się spotkanie w
Polskiej Spółce Gazowniczej, dotyczące rozbudowania gazociągu na terenie gminy w celu
wymiany kotłowni węglowych na gazowe.
- 20 kwietnia - spotkanie mieszkańców Ligoty Pięknej i wybory Rady Sołeckiej.
- 21 kwietnia - Wójt Gminy gościł najmłodszych sportowców z terenu gminy, którzy
uprawiają karate i odnoszą sukcesy na szczeblu nawet międzynarodowym. Trenerem
uzdolnionych karateków jest pan Dawid Graczyk.
Wójt Jakub Bronowicki przekazał również informację o realizacji wypłat
z programu 500+ na terenie gminy Wisznia Mała. W kwietniu gmina otrzymała dotację w
kwocie 305 tys. zł. i wydano już na ten cel 205 tys. zł. Na obecną chwilę decyzji wydanych
pozytywnie jest 270,a przyjętych wniosków 470 szt.
Ad.3.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, iż na wniosek Wójta
Gminy prosi się o wykreślenie z programu sesji pkt. 9 czyli uchwały w przedmiocie zmiany
Uchwały Nr VI/XXVI/237/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dn. 30.01.2013 r. w sprawie
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Wisznia Mała.
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Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce zabrać głos w
sprawie proponowanego porządku obrad?
Nie było żadnych zgłoszeń. Prowadząca obrady zapytała kto jest „za” przyjęciem porządku
obrad. Oddano 15 głosów „za”. Tym samym porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z
dn. 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia
Mała na rok 2016.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ( Informacji o
Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejOśrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2015 r.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
8. Uchwała w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VI/V/32/11 Rady Gminy Wisznia Mała z
dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i
wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych zmienionej Uchwałą Nr
VI/XIV/119/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dn. 30 listopada 2011 r.
9. Uchwała w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VI/XXX/267/13 Rady Gminy Wisznia Mała
z dn. 29 maja 2013 r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
Gminy Wisznia Mała.
10. Uchwała w sprawie nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Ligocie Pięknej.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2015 rok.
12. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 4.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos skarbnikowi gminy
Konradowi Buczkowi, który poinformował, że zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej przede wszystkim dotykają lat następnych. W sprawie budowy parkingów
strategicznych przesunięcie wydatków następuje z roku 2018 na kolejny rok. Kolejne
przedsięwzięcie dotyczy modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej,
gdzie jest zwiększenie o kwotę 2.900.000.00 zł. na lata 2017 i 2018. Kolejne zadanie dotyczy
opracowania koncepcji projektu oraz rozbudowy kanalizacji dla miejscowości ujętych
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w aglomeracji Wisznia Mała - zmniejszenie o kwotę 800.000 zł. Z kolei w zakresie rozbudowy
i wyposażenia szkoły podstawowej w Psarach następuje zwiększenie o kwotę 1,600.000.00
zł. Budowa budynku spotkaniowo- gospodarczego w Psarach zwiększenie o kwotę 50.000 zł.
oraz ostatnie zadanie dotyczące modernizacji budynku komunalnego wraz z
zagospodarowaniem terenu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej i tu kwota
została zwiększona o 171.000.00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit 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.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/136/16. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5.
Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy ponownie oddała głos skarbnikowi
gminy Konradowi Buczek, który powiedział, iż w zakresie pozyskiwania dochodów ze zwrotu
podatku VAT to zaplanowano je w kwocie 517,000.00 zł. Są to podatki uzyskane przede
wszystkim z inwestycji, np. z budowy świetlic w Krzyżanowicach i Rogożu - kwota ok.
300.000.00 zł. Natomiast zwiększenie wydatków dotyczy dróg publicznych gminnych, gdzie
zwiększono wydatki o kwotę 209,800.00 zł. Z kolei w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)
zwiększono wydatki o kwotę 69,000.00 zł. W tym: 50,000.00 zł. przeznaczono na budowę
budynku gospodarczo-spotkaniowego w Psarach, a 19 000, zł na podatek od towarów i usług
oraz zmniejszono o 50 000zł wydatki z zadania – wykonanie ogrodzenia boiska w
Ozorowicach. Wydatki również zwiększono na OSP Wisznia Mała w kwocie 62,000.00 zł. z
przeznaczeniem na zadanie pn. zakup zestawu dla ratownictwa technicznego oraz
defibrylatora. Zmieniono fundusz sołecki w miejscowości Strzeszów zwiększając wydatki o
kwotę 5,000 zł na uzupełnienie oświetlenia, natomiast zmniejszono o kwotę 5,000.00 zł. na
zakup materiałów i wyposażenia m.in. ławek. Ostatnia zmiana dot. budynku OKSiR, gdzie
zwiększono wydatki o kwotę 171,200.00 zł. na jego modernizację i zagospodarowanie
terenu. W dziale 926- kultura fizyczna zwiększono wydatki o kwotę 50,000 zł na zadanie pn.
Place sportowo – rekreacyjne – boisko Piotrkowiczki, boisko Szymanów, boisko Ozorowice i
boisko Machnice.
Radny Maciej Łamasz zadał pytanie odnośnie przebudowy dróg gminnych; czy zwiększenie
kwoty jest przewidziane na konkretne cele, zadania?
Na pytanie odpowiedziała Z-ca Wójta Sławomira Misiura- Herman, że wszelkie wolne środki
przeznaczane będą na utwardzanie i asfaltowanie dróg pokrytych frezowiną.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/137/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit oddała głos Kierownikowi SPZOZ
Bożenie Kołpak, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015. Przychody SPZOZ
pochodzą głównie ze sprzedaży usług. Głównym odbiorcą jest NFZ, część usług sprzedawana
jest również osobom prywatnym. W 2015 r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z
NFZ pochodzi kwota 942,398.83 zł. Natomiast sprzedaż usług poza NFZ to jest kwota
110,093.37 zł. Kwota ta wynika głównie ze sprzedaży szczepień nie objętych refundacją oraz
badań nie objętych koszykiem świadczeń gwarantowanych, a także usług dla pacjentów
nieubezpieczonych. Usługi stomatologiczne to pozyskanie kwoty 185,181.19 zł., usługi poza
standardowe stomatologiczne to kwota ok. 44,000.00 zł. Usługi ginekologiczne- kontrakt z
NFZ przyniósł kwotę 246,602.81 zł. oraz usługi ginekologiczne udzielone osobom
nieubezpieczonym to kwota 1485 zł. Pozostałe przychody finansowe to są odsetki od lokat w
kwocie 735 zł, dotacja z Urzędu Gminy na szczepienia dla dziewczynek przeciwko rakowi
szyjki macicy oraz na szczepienia przeciwko grypie dla osób 65+, to kwota 44,252.24 zł.
Ponadto w roku 2015 udało się pozyskać kwotę 12,688 zł. z Urzędu Pracy na szkolenia
pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy dla motocyklistów i z
komunikacji interpersonalnej. Koszty poniesione to przede wszystkim koszty związane
zakupem materiałów m.in. medycznych, biurowych, media, paliwo, woda i wyposażenie w
kwocie 162,454.00 zł. oraz koszty związane z zakupem usług medycznych i kontraktów
lekarskich w kwocie 49,287.00 zł. a także koszty poniesione z wynagrodzeniem pracowników
w kwocie 749,576.87 zł. Przeprowadzany jest remont pracowni RTG oraz zakładanie
klimatyzacji w gabinecie ginekologicznym oraz gabinetach stomatologicznych, a także
zakupiono aparat KTG do gabinetu ginekologicznego oraz traktorek do prac pielęgnacyjnych.
Wynik ostateczny zakończył się zyskiem w kwocie 8,183.38 zł. Na koncie oszczędnościowym
Ośrodka również znajdują się środki w formie lokat w kwocie 236,762.29 zł. Bilans
przychodni w Wiszni Małej jest dodatni.
Kierownik Bożena Kołpak odniosła się również do uwag i skarg jakie w ostatnim czasie
pojawiły się pod adresem Ośrodka Zdrowia oraz personelu, który tam pracuje. Uwagi i skargi
dotyczyły przede wszystkim braku „płynności” obsługi telefonicznej w rejestracji oraz
nietypowymi metodami leczenia i zachowania stosowanymi przez niektórych lekarzy. Pani
Bożena Kołpak oznajmiła, iż wiele uwag jest trafnych i obiecała poprawę sytuacji, a także
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szkolenia pracowników w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz pracy bieżącej z
pacjentami Ośrodka. Pani Kierownik poinformowała obecnych na sesji, iż w poczekalni
Ośrodka Zdrowia znajduje się do wypełnienia ankieta satysfakcji pacjenta, która ma służyć do
wydawania opinii tylko i wyłącznie przez pacjentów tejże placówki. Te ankiety posłużą do
analizy sytuacji w zespole przychodni. Pracownicy, w tym również lekarze placówki będą
mogli przychylić się do pomysłów bądź sugestii pacjentów. Kierownik Bożena Kołpak
podsumowała swoją wypowiedź stwierdzeniem, że nie odważyłaby się wyrażać opinii na
temat miejsca, w którym nigdy nie była, a wszelkie opinie negatywne o SPZOZ wydały
właśnie osoby nie będące pacjentami tej placówki, które nie były nawet w budynku
przychodni.
Radny Jerzy Puchacz zapytał ilu pacjentów w ubiegłym roku przyjęli lekarze interniści w
Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej?
Kierownik SP ZOZ odpowiedziała, iż poda liczbę pacjentów od początku roku 2016. W m-cu
styczniu przyjęto 1540 pacjentów, w lutym 1555, a w marcu 1645. Lekarzy internistów oraz
pierwszego kontaktu jest 6-ciu.
Kolejne pytania zadała radna Janina Drabiak. Zapytała, ile osób korzystało z przychodni na
dzień 31.12.2015 r. oraz ile osób wycofało w ciągu bieżącego kwartału deklarację z chęci
korzystania z przychodni, a także ile jest etatów lekarzy i pełny etat ile to godzin roboczych?
W odpowiedzi na zadane pytania kierownik Bożena Kołpak odpowiedziała, iż z przychodni
korzysta 3994 osób, w I kwartale 2016 r. wycofało deklaracje 139 osób, a przybyło 152 nowe.
1 etat lekarski to 7 godz.35 min. czyli tygodniowo 37 godz. 55 min. Na umowę o pracę
przyjętych jest dwóch lekarzy: dr Jankowski i dr Boberska. Natomiast lekarze kontraktowi to :
dr Kaczmarzyk, dr Rojek, dr Bednarska i dr Jaworski.
Radny Maciej Łamasz stwierdził, iż cieszy go fakt, że przychodnia tak dobrze sobie radzi pod
kątem finansowym, niemniej jednak Pani Kierownik dysponuje nowym obiektem, który nie
wymaga jeszcze nakładu środków finansowych na remonty. W tym momencie kierownik
ośrodka zdrowia oznajmiła, iż przeprowadzane już były drobne remonty bieżące, gdzie koszty
były po stronie gminy. Radny Maciej Łamasz dokończył swoją wypowiedź, że wobec tego ten
pozorny bilans dodatni przychodni w rzeczywistości jest ujemny i tylko ze względów
księgowych część kosztów jest w bilansie ogólnym gminy - koszty remontowe. Nie można
więc powiedzieć, że Ośrodek Zdrowia przynosi zysk, ponieważ część kosztów związanych
z funkcjonowaniem ośrodka nie została w tym dodatnim bilansie ujęta. Wykazany jest bilans
dodatni, a Urząd Gminy i tak musi ponosić koszty remontowe tego obiektu. W przypadku
kiedy ten bilans w całości przejdzie na Ośrodek Zdrowia, a będzie to prawdziwy, rzeczywiście
samodzielny zakład, który już sam będzie płacił za własne remonty i Pani kierownik wykaże w
tej sytuacji stratę, to i tak Rada Gminy będzie musiała to przyjąć na swoje barki. Kierownik
Bożena Kołpak wtrąciła, iż nie zakłada takiej sytuacji, w której Ośrodek Zdrowia w Wiszni
Małej będzie miał bilans ujemny i że ośrodki, które były przez nią zarządzane nigdy nie miały
straty. Radny Maciej Łamasz odpowiedział, iż nie zamierza atakować ani Ośrodka, ani Pani
Kierownik, chce tylko powiedzieć, że inne ośrodki zdrowia na terenie powiatu i województwa
również funkcjonują i nie wszystkie są nowe. Radny Maciej Łamasz również odniósł się do
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komentarzy, które pojawiły się na facebooku. Uważa, że część na pewno jest
niesprawiedliwa, ale jeden komentarz Go zaniepokoił, a mianowicie wpis, cyt.: „To niestety
się nie zmieni dopóki Ośrodek Zdrowia będzie w rękach samorządu” . Radny Maciej Łamasz
obawia się, że przekonanie społeczeństwa jest takie, że samorząd nie jest w stanie dobrze
zarządzać Ośrodkiem Zdrowia. Zadaniem Rady Gminy powinna być zmiana tego stereotypu.
W odpowiedzi Kierownik Bożena Kołpak stwierdziła, iż Ośrodkiem nie zarządza samorząd,
tylko ona jednoosobowo i również jednoosobowo ponosi za to odpowiedzialność. Radny
Maciej Łamasz powiedział, iż wszystkie odpowiedzialności finansowe ponosi samorząd.
Oznajmił, iż te wszystkie komentarze dotyczące ośrodka zdrowia ewidentnie pokazują, że
pacjenci z jakiegoś powodu czują się „źle obsłużeni” i należy zrobić wszystko, aby tą złą
opinię móc szybko wymazać z pamięci pacjentów. W przyszłości nie mogą pojawiać się takie
sytuacje. Należy reagować natychmiast, ponieważ ośrodek jest naszym wspólnym dobrem.
Z kolei sołtys Daniela Ciecierska podziękowała kierownik Bożenie Kołpak oraz całemu
personelowi Ośrodka Zdrowia za uratowanie życia, stwierdziła, iż wiele zarzutów pod
adresem personelu jest nieprawdziwych i nie zgadza się z zarzutami wobec „złej” obsługi czy
niewłaściwych metod leczenia stosowanych przez niektórych lekarzy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są jeszcze pytania do tego
projektu uchwały?
Więcej pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Finansowego (Informacji o Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/138/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit przekazała głos podinspektor ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi Annie Pietrzyk, która oznajmiła, iż w roku 2015
Gmina Wisznia Mała swoje działania realizuje również poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Wspiera je w formie finansowej i pozafinansowej. W roku 2015 gmina
ogłosiła 3 konkursy ofert:
 1 konkurs dotyczący organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla
mieszkańców gminy Wisznia Mała. Wpłynęła 1 oferta, która została rozpatrzona
pozytywnie. Na ten cel gmina przeznaczyła 10,000 zł., które zostały w całości
wykorzystane. W ramach tego konkursu zostało zrealizowane zadanie pn.: „ PPPOPunkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej”.
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2 konkurs ofert dotyczący wsparcia finansowego klubów sportowych działających na
terenie gminy. W ramach tego konkursu wpłynęło 11 ofert, które zostały rozpatrzone
pozytywnie. Na ten cel gmina przeznaczyła 90,000 zł. a wykorzystano 89,555.30 zł.
 3 konkurs dotyczący upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na terenie gminy.
Wpłynęła 1 oferta , oceniona pozytywnie. Na ten cel przeznaczono kwotę 10,000 zł.,
która została wykorzystana w całości. W ramach konkursu zostało zrealizowane
zadanie publiczne pn.: „Organizacja szkolenia w oparciu o dolnośląskie programy
wspierania uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży”.
Ponadto, w ramach współpracy finansowej gmina Wisznia Mała wsparła realizację 5
zadań publicznych tj.: zagospodarowanie parku w Wysokim Kościele; otworzono punkt
doradczy dla organizacji pozarządowych z gminy Wisznia Mała, w Rokitnie k. Czerniowiec
wybudowano Pomnik Pamięci oraz dokonano prac porządkowych na cmentarzu w Rarańczy,
wieś Piotrkowiczki otrzymała „witacze” oraz materiały reklamujące i przyznano dotację w
wys. 2100 zł. Stowarzyszeniu PROFI FOOTBALL ACADEMY MOSKAL&ROSIŃSKI na realizację
zadania: Akademia Piłkarska w Gminie Wisznia Mała. Na te cele gmina przeznaczyła
26,658.36 zł, a wykorzystano 26,020.00 zł. Zgodnie z warunkami zawartych umów
zleceniobiorcy rozliczyli przekazane wsparcie oraz dokonali zwrotu niewykorzystane części
dotacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/139/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit oddała głos Kierownik SAPO Karolinie
Kempiszak, która poinformowała obecnych, iż uchwała dotycząca utworzenia wydzielonego
rachunku dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych jest kontynuacją przyjętej
uchwały z dnia 24 lutego odnośnie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Wiszni
Małej. Zamiast szkoły podstawowej w Wiszni Małej jest umiejscowiony zespół szkolnoprzedszkolny. Ta uchwała będzie obowiązującą od dnia 1 września, czyli od terminu,
w którym zaczyna funkcjonować zespół szkolno-przedszkolny.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VI/V/32/11
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia wydzielonego
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych zmienionej
Uchwałą Nr VI/XIV/119/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/140/16. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Z kolei prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownik
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Karolinie Kempiszak, która powiedziała,
że zmiana w uchwale dotyczy zapisu o przyznawaniu stypendium za wybitne osiągnięcia
naukowe. Jest propozycja obniżenia osiągnięć z poziomu wojewódzkiego na poziom
powiatowy dla dyscyplin i konkursów nieorganizowanych już na wyższych poziomach.
Brzmienie tej zmiany byłoby następujące: „Jest laureatem konkursów, olimpiad
przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym dla konkursów, olimpiad
przedmiotowych, nieorganizowanych na szczeblach wyższych oraz na szczeblu co najmniej
wojewódzkim do pozostałych konkursów i olimpiad przedmiotowych.” Kolejna zmiana znosi
kryterium min. 500 zł. od którego stypendium jest przyznawane. Poprzez obniżenie tej
granicy będzie można przyznać większą liczbę stypendiów. Również zmiana dotyczy zapisu o
średniej ocen. Dla szkoły podstawowej średnia wynosi 4.8, natomiast dla szkoły gimnazjalnej
średnia wynosi 4.5.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VI/XXX/267/13
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/141/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad.10
Kolejny raz głos zabrała kierownik SAPO Karolina Kempiszak, w sprawie nadania
statutu Przedszkolu Publicznemu w Ligocie Pięknej. 24 lutego została podjęta uchwała
w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego „PLUSZOWY KĄCIK” w Przedszkole
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Publiczne w Ligocie Pięknej. Rada Gminy nadała pierwszy statut, w którym zapisano datę
rozpoczęcia przerwy wakacyjnej - będzie to w miesiącu sierpniu, w innym terminie niż
przedszkole w Strzeszowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy są pytania do tego projektu
uchwały?
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkolu
Publicznemu w Ligocie Pięknej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/142/16. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała radnych o tym, że
Wójt Gminy Wisznia Mała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazał w
ustawowym terminie Radzie Gminy Wisznia Mała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za rok 2015,
2. Informacje o stanie mienia Gminy Wisznia Mała,
3. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
4. Sprawozdanie finansowe Gminy Wisznia Mała za rok 2015.
W/w sprawozdania zostały dołączone do protokołu z niniejszej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała również że niniejsze sprawozdania i
informacje zostały przekazane radnym do zapoznania i przeanalizowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Wójtowi Gminy, a póżniej Skarbnikowi Gminy.
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który podziękował swoim
współpracownikom oraz wszystkim zebranym na sesji za wszelką pomoc w realizacji rozwoju
gminy, w wykonywaniu zadań, które mają na celu polepszanie jakości życia wszystkich
mieszkańców na terenie gminy i rozwiązywaniu jej bieżących problemów.
Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy Konrad Buczek, który zapoznał wszystkich zebranych
ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
Poinformował, że dochody zrealizowane w 2015 r. wyniosły 34,684.250 zł. co
stanowi 99,19% planu. Dochody bieżące w kwocie 32,297.765 zł. to jest 98,16% planu,
dochody majątkowe to 2.386,486 zł. to jest 103,26% planu, a także dochody ze sprzedaży
majątków w kwocie 265,762.75 zł. co stanowi 88,59% planu. Wydatki za 2015 r.
zrealizowano w wysokości 33,939.484 zł. czyli 91,64% planu, w tym wydatki bieżące w
kwocie 28,399,566.05 zł. co stanowi 93,72% planu oraz wydatki majątkowe czyli nasze
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inwestycje w kwocie 5,539.918 zł. - m. in. budowa świetlic, kanalizacja, oświetlenie ulic,
place sportowe. Przychody i rozchody budżetu zbilansowały się, zaciągnięto wyemitowane
obligacje gminne w wysokości 1,600.000 zł. oraz wpłacono raty kapitałowe, czyli
zobowiązania długo terminowe również w kwocie 1,600.000 zł.
Skarbnik Gminy zapoznał z treścią uchwały Nr V/76/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Wisznia Mała sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wisznia
Mała po zapoznaniu się omawianymi sprawozdaniami sporządziła w dniu 12 kwietnia 2016 r.
opinię i poprosiła o jej odczytanie Przewodniczącego Komisji Pana Władysława Synowca.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż dnia 21 kwietnia br. stałe Komisje Rady
Gminy tj:
- Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Komisja Spraw Społecznych i Młodzieży
- Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego
wydały pozytywne opinie o wykonanie budżetu za rok 2015. Powyższe opinie zostaną
dołączone do protokołu z niniejszej sesji.
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki i powiedział, że w minionym roku
realizowano wiele zadań inwestycyjnych, i wiele z nich było dofinansowanych z zewnątrz.
Rok 2015 był bardzo obfity właśnie w takie zadania m.in. świetlice, kanalizacja, przebudowa
dróg, budowa nowej magistrali wodociągowej. Dużym zadaniem, jeszcze niewidocznym
gołym okiem jest przygotowanie projektów naszych kanalizacji wraz z przyłączami. Jesteśmy
na etapie kończenia pełnej dokumentacji, potrzebnej do wstępnych działań, aby zrealizować
tę inwestycję. Gmina posiada również bardzo duży fundusz sołecki, potrzebny do realizacji
wielu zadań w każdej miejscowości wchodzącej w skład gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy jeszcze są zapytania
dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok? Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2015 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała jest załącznikiem nr 9 do protokołu
z obrad Rady Gminy Wisznia Mała
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/143/16. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad.12
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że Komisja
Rewizyjna wystąpiła w dniu 12 kwietnia 2016 roku z wnioskiem do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wisznia Mała.
O odczytanie wniosku poprosiła Przewodniczącego Komisji, Pana Władysława Synowca.
Z kolei Skarbnik Gminy Konrad Buczek zapoznał radnych z treścią uchwały Nr V/85/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016
roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wisznia Mała za rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit otworzyła dyskusję nad udzieleniem
absolutorium Wójtowi Gminy Wisznia Mała z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Pytań
nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych
jest piętnastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały
i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 15 (piętnaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XVIII/144/16. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi
Gminy Wisznia Mała z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Ponownie głos zabrał Wójt Gminy i podziękował radnym, sołtysom oraz swoim
współpracownikom za wspólną realizację budżetu w 2015 r.
Ad.13
Protokół Nr VII/XVII/16 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 marca 2016 roku
został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
Ad.14
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów - nie zgłoszono.
Na zakończenie Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych na Obchody Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja do miejscowości Piotrkowiczki, prosząc jednocześnie o jak najliczniejszy
udział radnych, sołtysów i mieszkańców gminy.
Ad.15
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, iż porządek obrad został wyczerpany i o godz.
10.45 zakończyła sesję słowami: „zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała.”
Podpisała:
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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