Protokół Nr VII/XXVI/16
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 grudnia 2016 r.
XXVI sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godz. 9.oo w Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
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 numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
- Wójt Gminy Wisznia Mała- Jakub Bronowicki
- Z-ca Wójta Gminy Wisznia Mała- Sławomira Misiura- Hermann
- Skarbnik Gminy- Konrad Buczek
- Sekretarz Gminy- Mariusz Fedzin
- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Joanna
Adamek
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Agnieszka Gaweł- Karwatka
- Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień - Joanna Boćko-Sornat
- Radca Prawny- Adriana Szlachetka
- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej- Grażyna Chwastek
- Kierownik KRUS-u w Trzebnicy - Józef Mnich
- Radny Powiatu Trzebnickiego - Tadeusz Iwaszuk
- przedstawiciele firmy projektującej linię 400KV
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit przekazała głos Wójtowi Gminy Jakubowi
Bronowickiemu, który powitał wszystkich zebranych na sesji. W szczególny sposób
podziękował oraz pogratulował Sołtys Ligoty Pięknej za całokształt pracy oraz poinformował
wszystkich zebranych, iż Pani Daniela Ciecierska została wyróżniona w konkursie „Sołtys
Roku” przez Wojewodę Dolnośląskiego. Kolejne gratulacje i podziękowania otrzymał Sołtys
Strzeszowa - Pan Bronisław Stawiński. Wieś Strzeszów otrzymała wyróżnienie w kategorii
„Najbardziej Gospodarna Wieś”- plebiscyt ogłoszony przez Gazetę Wrocławską.
Następnie Wójt Gminy omówił ważne wydarzenia, które miały miejsce od ostatniej sesji:
 Minister nadal rozpatruje odwołanie dot. ekranów przy drodze szybkiej S5;
ostateczny termin rozpatrywania został wyznaczony do końca stycznia 2017 r.
 realizowana jest budowa obwałowań wzdłuż rzeki Widawy; dotyka ona przede
wszystkim Psar, Krzyżanowic, Szymanowa i Szewc. W tym samym momencie
budowana jest również kanalizacja na potrzeby miejscowości Szymanów.
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 zostały złożone wnioski na wszystko to, co było przewidziane w inwestycjach,
realizowany jest pierwszy etap budowy kanalizacji w południowej części gminy dla
miejscowości Szymanów, Krzyżanowice i Psary;
 pozyskano środki na rozbudowę szkoły w miejscowości Psary oraz uzyskano środki na
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy;
 odbyło się spotkanie z inwestorem przebudowy obwałowania wzdłuż Widawy;
 konferencja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, związana z przebudową
całego wrocławskiego węzła wodnego. Planowane zakończenie tej inwestycji to
czerwiec 2017 r.;
 13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy między gminami, Wójt Gminy Wisznia Mała
wraz z Zastępcą uczestniczył w odbiorze ostatecznej wersji koncepcji Węzła Psie Pole,
który wykorzystuje istniejące połączenia drogowe i ma za zadanie połączyć Wrocław z
Psim -Polem, Długołęką oraz naszą gminą Wisznia Mała;
 na początku grudnia odbyła się konferencja z Kuratorem Oświaty związana z reformą
oświaty.
 3 grudnia odbyły się w Krynicznie symultany szachowe z Prezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska Aleksandrem Markiem Skorupą – cykliczne spotkania
dla najmłodszych szachistów;
 w tym samym dniu miała miejsce Dolnośląska Olimpiada w szachach szybkichzdobywanie punktów rankingowych, świadczące o poziomie uczestnika;
 11 grudnia odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy w Ośrodku Kultury w Wiszni Małej
wraz z Mikołajem. Wójt Gminy przy okazji podziękował wszystkim sołectwom za
zorganizowanie Mikołajek w swoich miejscowościach;
 17 grudnia odbył się turniej Judo w Szewcach - przyjechały reprezentacje z trzech
województw;
 19 grudnia odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół z gminy Wisznia Mała- sprawy
związane z zarządzaniem oświatą oraz zbliżającymi się feriami (zajęcia
przygotowywane przez OKSiR);
 tydzień wigilijny – zorganizowanie Wigilii dla samotnych, podziękowania dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkich innych osób, które pomogły
w przygotowaniu tego spotkania;
Następnie Wójt przekazał głos kierownikowi KRUS z Trzebnicy- Józefowi Mnich, który
szczegółowo omówił zmiany jakie czekają nas w 2017 r. :
1) składka na ubezpieczenie społeczne nie ulega zmianie, nie wzrasta;
2) od 1 marca wzrasta podstawowa emerytura do kwoty 1,000 .00 zł.
3) wprowadzono zasiłek macierzyński w kwocie 1,000,00 zł. brutto wypłacany przez 12
m-cy;
4) w wypadku opieki nad dzieckiem, budżet państwa może pokryć składkę na fundusz
emerytalny.
5) od 14 października 2016 r. odszkodowanie w razie wypadku należy się również
dzieciom rolnika ubezpieczonego (suma 67 tys.). 1 % uszczerbku na zdrowiu – 700 zł.
Pracownicy pomagają rzetelnie wypełnić wnioski. Szczegółowe informacje na stronie
krus.gov.pl .
6) uległ obniżeniu wiek emerytalny - kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat, pod warunkiem
30 lat ubezpieczenia społecznego w KRUS i zaprzestanie działalności rolniczej
(sprzedaż gruntów rolnych, przekazanie lub wydzierżawienie).
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7) Istnieje Centrum Rehabilitacji Rolników - kierowane przez NFZ, zapewniany 3
tygodniowy pobyt z pełną rehabilitacją. Dotyczy to rolników na emeryturze bądź na
rencie.
8) Będzie przeprowadzana kolejna edycja konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Rolne.
Nagrodą główną jest nowoczesny ciągnik.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że na wniosek
Wójta Gminy prosi się o zgodę na poszerzenie porządku obrad w punkcie 7 o uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych
od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso oraz w punkcie 8 o uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Wisznia Mała.
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 Wójta Gminy przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
5. Uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na terenie Gminy Wisznia Mała pn. „Pomoc gminy Wisznia Mała w
zakresie dożywiania” na lata 2016-2020.
6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności
pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz
ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w Gminie Wisznia Mała.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/XX/155/16 Rady Gminy Wisznia Mała z
dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kv Czarna- Pasikurowice w obrębach:
Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400KV.
10. Uchwała w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2017 rok.
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11. Uchwała 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 rok 2016.
12. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2016.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała
na 2017 rok.
14. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017.
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.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit przekazała głos kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszce Gaweł-Karwatce, która powiedziała, iż usługi
opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie. Koszt 1 godziny zegarowej
usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 13,00 zł., a koszt 1 godziny zegarowej specjalistycznej
usługi opiekuńczej ustalono na kwotę 16,00 zł. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują
świadczeniobiorcom, których dochód na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Na wniosek
świadczeniobiorcy bądź pracownika socjalnego mogą zostać zwolnione częściowo lub
całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony w określonych w uchwale wypadkach.
Takich osób jest od 4-6 na terenie gminy.
Radny Łukasz Ozimek zapytał dlaczego osoby z zaburzeniami psychicznymi są wyłączone?
Kierownik GOPSu odpowiedziała, że dla takich osób potrzebne są pielęgniarki oraz osoby ze
specjalistycznymi uprawnieniami opiekuńczymi.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
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/XXVI/198/16. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 5.
Kolejny raz głos zabrała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka
Gaweł- Karwatka, która omówiła program osłonowy w zakresie dożywiania na terenie gminy
Wisznia Mała pn. „Pomoc gminy Wisznia Mała w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020.
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Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o
niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki
społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy
stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Program realizowany i koordynowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wiszni Małej. W ramach programu udziela się wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w
szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom
samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Wisznia Mała pn. ”Pomoc gminy
Wisznia Mała w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020.
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/XXVI/199/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 6.
Przewodnicząca Rady przekazała głos pani Joannie Boćko- Sornat, która szczegółowo
omówiła projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy na rok 2017. Powiedziała, że Program
jest kontynuacją zadań i działań rozpoczętych w latach poprzednich. Fundusz na realizację
Programu to kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i w 2017 roku opiewa na kwotę 166.500,00 zł.
Zadania szczegółowo ujęte w programie dotyczą:
 zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i
innych środków psychoaktywnych;
 kierowania osób uzależnionych do Przychodni Leczenia Uzależnień;
 rozmów motywacyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
osobami nadużywającymi alkohol, celem ukierunkowania na podjęcie leczenia
odwykowego;
 udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy pomocy
psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą – Punkt
Interwencyjno- Konsultacyjny, w którym bezpłatnie można skorzystać z porad prawnika,
psychologa i psychoterapeuty;
 działalności grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób współuzależnionych i po
doznaniach przemocowych;
 prowadzenia 3 świetlic środowiskowych z elementami programu socjoterapeutycznego
dla dzieci i młodzieży;
 współorganizowania spędzania czasu wolnego: zajęcia śródroczne w świetlicach oraz
zajęcia półkolonijne w trakcie wakacji;
 działalności informacyjnej i edukacyjnej: dystrybucja plakatów i ulotek; programy
profilaktyczne przeprowadzane z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych;
 szkoleń i kursów w zakresie profilaktyki uzależnień;
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 kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu –
członkowie GKRPA wspólnie z funkcjonariuszami Policji;
 wspomagania i współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie promocji zdrowia i
profilaktyki uzależnień.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 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 została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XXVI/200/16. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Ottenbreit przekazała głos Skarbnikowi GminyKonradowi Buczkowi, który powiedział, że było wiele uchwał wprowadzających zmiany w
uchwale w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych, żeby to ujednolicić
prosimy o przyjęcie projektu uchwały, w którym wprowadzono numerycznie miejscowości
wraz z sołtysami, którzy pobierają inkaso.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze
inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa
oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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/XXVI/201/16. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin i poinformował obecnych na sesji, iż w
grudniu zmienił brzmienie art.14 ust. 5 uchwały o systemie oświaty. Zmiana ta jest
spowodowana ujęciem w 2017 r. dzieci sześcioletnich w oświatowej subwencji ogólnej.
Świadczenia w przedszkolach publicznych, w tym w oddziałach prowadzonych przez Gminę
Wisznia Mała, w zakresie nauczania, wychowania i opieki dzieci do lat 5, w wymiarze 5
godzin dziennie realizowane są bezpłatnie. Na kolejne godziny wprowadza się stawkę w
kwocie 1 zł. Częściowe zwolnienie z tejże opłaty przysługuje rodzicom bądź opiekunom
prawnym posiadającym co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu we
wspólnym gospodarstwie domowym - w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko
te dzieci, które pobierają naukę i nie ukończyły 24 roku życia.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w Gminie 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/XXVI/202/16. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 9.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit przekazała głos kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego Joannie Adamek, która powiedziała, iż ten projekt
uchwały wynika z korekt oraz rozbieżności, które wynikły w trakcie budowy napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kv Czarna- Pasikurowice.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/XX/155/16 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce,
Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV
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/XXVI/203/16. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 10.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie rocznego planu
pracy Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały, czy może ktoś
chce jeszcze zgłosić jakiś wniosek lub poprawkę?
Zgłoszeń nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy
Wisznia Mała 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/XXVI/204/16. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy Wisznia
Mała.
Ad. 11.
Głos zabrał Skarbnik Gminy i powiedział, że zmiana jest jedna i dotyczy jednego
przedsięwzięcia, a mianowicie budowy oświetlenia na terenie gminy Wisznia Mała.
Następuje zmniejszenie o kwotę 70,000,00 zł na jednym przedsięwzięciu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
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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” – 14 (czternaście), „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XXVI/205/16. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 12.
Kolejny raz głos zabrał Skarbnik Gminy Konrad Buczek, który poinformował, iż zmiana
budżetu jest z autopoprawką i dotyczy:
- korekty finansowej w zakresie dochodów; zmniejszenie na przebudowę drogi gminnej
Kryniczno- Psary
- gospodarki ściekowej; zmniejszenie dochodów o kwotę 605 tys. zł .- wynika to również z
autopoprawki
- wydatków związanych z izbami rolniczymi- 2% na rzecz izb rolniczych , jest to kwota
wynikająca z aktualizacji podatku rolnego.
- wydatków na przebudowę drogi gminnej Kryniczno -Psary
- gospodarki gruntami i nieruchomościami; zmiana dotyczy kwoty 1806 zł. na wydatki
bieżące
- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu- składki na ubezpieczenia społeczne po
stronie pracownika i po stronie pracodawcy.
- zakup usług pozostałych oraz energii
- ostatnia zmiana dotyczy oświaty, wykonano przesunięcia związane z kończącym się rokiem
szkolnym, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok
2016 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” – 14 (czternaście) „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XXVI/206/16. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit przekazała głos Skarbnikowi Gminy, który
przedstawił projekt uchwały WPF z autopoprawką uwzględniający zadania i inwestycje na
lata 2017-2027.
Skarbnik dodał, iż autopoprawka szczegółowo omówiona została na komisjach i dotyczy ona
takich zadań jak:
- przebudowa infrastruktury z poszerzeniem drogi w rejonie ul. Mienickiej w miejscowości
Strzeszów,
- przebudowa ul. Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w aglomeracji Wrocław oraz sieci
wodociągów- kanalizacyjnej na odcinku Psary- Widawa
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- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej na nową siedzibę SAPO.
- zadania unijne – wzrost edukacji szkolnej
- leasing operacyjny samochodu na potrzeby Urzędu Gminy.
Głos zabrała również Zastępca Wójta Sławomira Hermann, która uzupełniła wypowiedź
Skarbnika dotyczącą wydatków inwestycyjnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa to
inwestycje w dużej mierze wieloletnie takie jak zadania kanalizacyjne, termomodernizacje,
rozbudowa szkoły w Szewcach, modernizacja świetlicy w Krynicznie i Malinie. Spółka PGK
będzie budować na terenie gminy całą kanalizację. Jako Gmina wykonaliśmy projekty,
uzyskaliśmy pozwolenia na budowę a następnie przepisaliśmy wszelkie pozwolenia na
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i w imieniu gminy to PGK będzie to zadanie
realizował. Osobą odpowiedzialną jest Prezes Grażyna Chwastek. Do chwili obecnej czekamy
na rozstrzygnięcia złożonych wniosków o dofinansowanie. W styczniu 2017 r. ruszamy z
przetargiem drogowym, będziemy również przygotowywać projekty ulic Szkolnej w Wiszni
Małej i Ogrodowej w Wysokim Kościele. Kolejnym z większych przedsięwzięć jest budowa
oświetlenia na terenie gminy. Większość pieniędzy z funduszu sołeckiego przeznaczana jest
właśnie na oświetlanie ulic oraz modernizację starych lamp. Również dokumentacja placów
zabaw jest przygotowana do realizacji na rok 2017.
Skarbnik Gminy Konrad Buczek przypomniał, że Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w dniu 15 grudnia 2016 r. podjął uchwałę nr V/290/2016 w sprawie opinii o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wisznia Mała
przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2017 - 2027 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” – 14 (czternaście) „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XXVI/207/16. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.14
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie
budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2017. Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos
Skarbnikowi Gminy Konradowi Buczkowi, który szczegółowo omówił projekt uchwały
budżetowej. Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję na temat projektu uchwały
budżetowej na rok 2017.
Zastępca Wójta Gminy Sławomira Hermann powiedziała, że wydatki roczne w ramach
funduszu sołeckiego przeznaczane są na potrzeby miejscowości, w niektórych remontowane
są drogi, w innych miejscowościach zakładane jest nowe oświetlenie. Wszelkie wnioski z
zebrań sołeckich mają odzwierciedlenie w budżecie gminy na rok 2017.
Radny Łukasz Ozimek zadał pytanie odnośnie funduszu sołeckiego: Nie ma jasno określonych
zasad dofinansowania inwestycji z funduszów sołeckich. Wnoszę o określenie chociażby
ogólnych zasad, szczególnie dotyczących tych dużych inwestycji.
Zastępca Wójta Sławomira Hermann odpowiedziała, że można taką ogólną „ramę” dotyczącą
funduszy sołeckich oczywiście przygotować. My jako Gmina odbieramy wnioski z zebrań
sołeckich w Państwa miejscowościach i jest to wskazówka dla nas na co najpierw
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powinniśmy patrzeć, co jest dla mieszkańców w danej miejscowości priorytetem. Prace nad
uregulowaniem tego tematu są potrzebne. My jako urzędnicy nie bierzemy udziału w
zebraniach sołeckich, nie naciskamy mieszkańców. Oni sami decydują na jaką inwestycję
należy przeznaczyć pieniądze w swojej miejscowości.
Radny Jerzy Puchacz odniósł się do wypowiedzi Radnego Łukasza Ozimka i powiedział ,że
fundusz sołecki jest przydzielany według liczby ludności w danej miejscowości - tzw. kwota
bazowa. Uważa, że takie rozdawanie pieniędzy jest „zabijaniem inicjatywy”. Mieszkańcy
Ligoty Pięknej wspólnie, własnymi rękami zbudowali wiatę, posadzili tuje, wnieśli dużo
własnej pracy, chęci, integrując się przy tym. Radny Puchacz zapytał, czy to co mieszkańcy
Ligoty Pięknej zaoszczędzili nie dostanie inna miejscowość?
Kolejne pytanie radnego dotyczyło budowy dróg, a mianowicie czy SPÓŁKA PGK nie mogłaby
się zająć budową dróg, ponieważ gmina ponosi z tego tytułu ogromny Vat i to świadczy o
niegospodarności gminy.
Odpowiedziała Z-ca Wójta, że PGK rzeczywiście w jakiejś części prostych czynności mógłby
zająć się naprawą dróg, ale do budowy potrzebne są już odpowiednie specjalistyczne firmy.
Radna Janina Drabiak zadała pytanie: Jakie są dochody z tytułu podatku CIT.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej są one na poziomie 160 tys. zł. w roku
2016.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit oddała głos Skarbnikowi Gminy, który odczytał
Radzie Gminy uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15
grudnia 2016 r. tj. Nr V/288/2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Gminy Wisznia Mała na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi oraz uchwałę Nr V/289/2016 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017. Deficyt budżetu gminy
zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu
przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji radną Józefę Bebłocińską. Radna
Józefa Bebłocińska poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji na swoim
posiedzeniu w dniu 27 grudnia br., po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji
wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok
2017. Następnie Przewodnicząca Józefa Bebłocińska odczytała opinię komisji.
Radny Łamasz zapytał: RIO opiniowało budżet bez autoporawki, czy to nie miało wpływu na
pozytywną opinię?
Skarbnik odpowiedział, że nie, i że dokładnie taka sama sytuacja była rok wcześniej i opinia
RIO również była pozytywna.
Wójt Jakub Bronowicki dopowiedział, że do końca nowego roku będą zmiany. Dochody z
CITu i PITu od nas nie zależą. Co do własnych dochodów to te możemy dokładnie wyliczyć.
Sołtysów prosimy o rzetelne inkasowanie opłat, abyśmy mogli realizować własne
przedsięwzięcia i zadania.
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce jeszcze
zgłosić jakiś wniosek, poprawkę czy zapytanie do projektu uchwały budżetowej? Nie
zgłoszono wniosków ani poprawek do projektu uchwały budżetowej.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok
2017 z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali obecnych jest
czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia prawomocnej uchwały i
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poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14 (czternaście) „przeciw”- 0 (zero),
„wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr
VII/XXVI/208/16. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Salę obrad opuściła radna Janina Drabiak i od tego momentu w sesji uczestniczyło trzynastu
radnych.
Ad.15
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu z sesji z dnia 30
listopada 2016 roku? Radni nie zgłosili uwag i Protokół Nr VII/XXV/16 został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 16
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki zapraszając wszystkich obecnych w dniu
6 stycznia na Gminne Spotkanie Noworoczne do Piotrkowiczek. Przypomniał także, że 13
stycznia odbędzie się Przegląd Gminnych Zespołów Teatralnych. W świetlicy w Krynicznie
uczniowie z naszych szkół wystąpią z jasełkami. Na 20 stycznia zaplanowano otwarcie Galerii
”Na Zakręcie”.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany i o
godz. 13.15 zakończyła sesję słowami „Zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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