Protokół Nr VII/XXI/16
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 lipca 2016 r.
XXI sesja nadzwyczajna 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 podjęła Przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Ottenbreit
wypowiadając słowa "otwieram sesję Rady Gminy Wisznia Mała" i witając przybyłych na
obrady radnych, wójta gminy, pracowników urzędu oraz gości.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych- 15 ( piętnastu), obecnych- 15 ( piętnastu).
Załącznik nr 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
- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego -Joanna
Adamek.
- prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Grażyna Chwastek
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś z radnych chce zabrać
głos w sprawie proponowanego porządku obrad? Nie było żadnych zgłoszeń. Prowadząca
sesję 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. Uchwala w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała.
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
5. Zamknięcie obrad.
Ad.2.
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy Wisznia Mała, Panu
Jakubowi Bronowickiemu, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, a następnie
poinformował o składaniu wniosków odnośnie budowy kanalizacji na terenie gminy. Mamy
już świadomość jakie środki finansowe gmina w tym celu musi wygenerować. Planowana
budowa to czas pięciu lat, do 2021 r. Wniosek w imieniu gminy złoży Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i ono będzie beneficjentem pomocy z zewnątrz. Jako beneficjent
1

będzie to zadanie realizowało od początku do końca. Gmina będzie to przedsięwzięcie
współfinansować, część pieniędzy będzie pochodzić z dotacji. Pozostałe pieniądze będą z
zaciągniętych przez PGK pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to
inwestycja na kilkadziesiąt kilometrów kanalizacji, kilkaset przyłączy, kilka przepompowni,
łącznie ze stacją zlewną ścieków. Bez kanalizacji nie ma rozwoju gminy. To zadanie netto to
jest prawie 52 mln. zł. W tym roku ma być przeprowadzony przetarg na położenie rury pod
jednym z wałów w stronę Wrocławia, ponieważ inwestor wskazał, że to należy zrobić w
pierwszej kolejności. Pozostałe sprawy dotyczą naszych dróg jak i dróg powiatowych. Te
drogi musimy tak odbudowywać w takim standardzie, abyśmy nie musieli już wracać do tego
tematu.
Ad.3
Głos zabrała Z-ca Wójta, Pani Sławomira Misiura-Hermann, która stwierdziła, iż
budowa kanalizacji jest zadaniem strategicznym. W chwili obecnej to zadanie, które będzie
realizowane do 2021 r. to ponad 40 km kanalizacji, ok. 7 pompowni i ok. 3000 tyś. przyłączy.
To zadanie będzie wykonywać PGK (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o.), ponieważ: 1. przedsiębiorstwo to może odliczać Vat, co w wypadku gminy nie jest
proste, w przedsiębiorstwie to finansowanie netto to ok. 52 mln. zł. czyli brutto ok. 60 mln
złotych; 2. wszelkie inwestycje wykonane przez gminę muszą pozostać na jej majątku co
najmniej przez okres 5 letni, dlatego ten majątek musiałby zostać użyczony PGK, ale nie za
darmo - opłata dzierżawy, a w momencie kiedy PGK będzie budowało samo unikniemy tej
opłaty i automatycznie PGK zostanie właścicielem tej sieci. 3. wykorzystujemy duże
doświadczenie Pani Prezes PGK w realizacji tego przedsięwzięcia, gdyż Pani Grażyna
Chwastek nadzorowała realizację inwestycji budowy ponad 150 km kanalizacji i oczyszczalni
ścieków w układzie międzygminnym. Dzisiejsza sesja jest zamknięciem dwuletniego okresu
przygotowawczego, w trakcie którego przygotowywana była dokumentacja tego
przedsięwzięcia, oddzielnie przygotowano dokumentację na miejscowość Szymanów i
Krzyżanowice. Dla każdej z tych miejscowości będą funkcjonowały oddzielne zlewnie.
Następnie Zastępca Wójta szczegółowo omówiła lokalizację poszczególnych pompowni
wynikające z dokumentacji technicznej w/w inwestycji. Centralna pompownia będzie się
znajdować w Krzyżanowicach.
Zastępca Wójta przypomniała, że materiałach sesyjnych znajdują się dokumenty
dotyczące finansowania tej inwestycji. Udział Gminy określono mianem „aport” i jest on
wliczony w lukę przewidzianą do zagospodarowania do 2021 roku. Planowane finansowanie
wygląda następująco: PGK będzie przede wszystkim korzystało z zaliczek z RPO oraz NFOŚ
akonto wykonywanych robót. Takie zaliczki rozlicza się po zrealizowaniu jakiegoś odcinka i
przy wniosku o płatność.
W lipcu złożono wniosek do RPO w ramach ZITu na modernizację oczyszczalni w
Wiszni Małej i na budowę kanalizacji na ulicach Strzeszowskiej i Przy Dębie oraz na budowę
wodociągu przesyłowego od S-5 w Wiszni Małej przez Strzeszów do połączenia z
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wodociągiem PCV, który jest już poza Strzeszowem. Najcięższe będą lata 2017-2018,
ponieważ w ZITach w grudniu 2018 r. muszą być zamknięte zadania: modernizacja
oczyszczalni, dwie ulice z kanalizacją oraz wodociąg przesyłowy. To jest najtrudniejszy okres
także z tego względu, że w jego trakcie realizowane będą obie inwestycje zarówno na
północy jak i na południu gminy. Spółka PGK określiła harmonogram prac według którego na
północy największym priorytetem jest wodociąg między S-5 a Strzeszowem, ponieważ
występuje na nim częsta awaryjność. W dzisiejszym budżecie skumulowane są opłaty na lata
2017 - 2018, to jest ponad 3 mln zł. na realizację zadań na południe i północ gminy Wisznia
Mała. Natomiast lata 2019-20 to realizacja samego południa Gminy, jest to ok. 1,5 mln zł. Na
południu z kolei w 2016 roku zabezpieczamy kwotę 1, 6 mln zł. na przejście przeciskiem przez
wał w ul. Cholewkarskiej. W roku 2017 przejście pod drugim wałem. Trzeba mieć
świadomość, że wszelkie założenia są na bazie kosztorysu. Kosztorysy były przygotowywane
przez odpowiednie firmy. Ogłaszane będą przetargi na realizację tych zadań i liczymy na
konkurencję i tym samym oszczędności. Cały system północy i południa gminy przewidziany
jest do zautomatyzowania, tzn. wszystkie dane technicznie z pompowni sygnałem pójdą na
oczyszczalnię w Wiszni Małej i pracownik pracujący na oczyszczalni będzie miał 24h na dobę
cały monitoring pompowni. Ponadto w ramach wniosku do RPO złożono wniosek o zakup
samochodu wielofunkcyjnego, który ma spełniać role szambiarki oraz tłuczki do obsługi całej
gminy. W przyszłym roku planowane jest od marca do końca grudnia 2018 r. wykonanie
kanalizacji w Psarach - Psary Wschód i Zachód. Ta inwestycja powiązana jest ze złożonym
wnioskiem na rozbudowę szkoły w Psarach. Projekt ten zakłada likwidację starego szamba
przy tej szkole. W tym miejscu również będziemy przechodzić przeciskiem przez drogę
krajową. W drodze krajowej będziemy kładli kanalizację w chodnikach tą samą metodą. To
także wpływa na koszt inwestycji. Następnie Krzyżanowice i Szymanów - realizacja zadania
równolegle w latach 2019-21. Ponadto już w tym roku w sierpniu zrealizowany zostanie
krótki odcinek kanalizacji w ulicy Mostowej w Szymanowie, przy rzece, który biegnie pod
stopą wału. Później nie będzie można już tego naruszać.
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/XXI/159/16. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 4.
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit oddała głos Skarbnikowi Gminy Konradowi
Buczek, który przedstawił zmiany budżetu na rok 2016. Jeśli chodzi o dochody na podstawie
pisma Wojewody Dolnośląskiego, to zwiększono je o 90 tyś .zł, to pismo jest z dn.29.06.16 i
związane jest z realizacją zadań na kartę dużej rodziny. Wydatki to m. in. zwiększenie o
kwotę 100,000 zł. na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. Transport i
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łączność są m.in. w drogach publicznych wojewódzkich i drogach publicznych powiatowych;
w drogach publicznych wojewódzkich zmniejszono wydatki o kwotę 35,000 zł., drogi
publiczne powiatowe to również zmniejszenie o kwotę 35,000 zł. Drogi publiczne gminne to
zwiększenie wydatków o kwotę 237,000 zł. na przebudowę dróg gminnych oraz na budowę
chodnika przy świetlicy w Krzyżanowicach. Gospodarka komunalna to przede wszystkim
gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zmniejszono wydatki o kwotę 17,000 zł. na
zakup usług pozostałych, ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę
25,000 zł. z tyt. podatku należnego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to
zmiana wynikająca z pozostałej działalności, zwiększono wydatki o kwotę 15,000 zł. na zakup
usług pozostałych. Obsługa długu publicznego, czyli wszystkie gminne zobowiązania
finansowe, zmniejszono wydatki o kwotę 100,000 zł. Oświata i wychowanie to przede
wszystkim zmiany dot. szkół podstawowych; zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę
70,000 zł. natomiast zwiększono wydatki o kwotę 30,000 zł na rozbudowę i wyposażenie
szkoły podstawowej w Psarach. Pomoc Społeczna to zmiana wynikająca z pisma Wojewody
Dolnośląskiego, związana z realizacją karty dużej rodziny- kwota 98 zł. Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska , zmniejszono wydatki o kwotę 1,153,000 zł. z budowy
kanalizacji sanitarnej na odcinku Psary- Widawa, natomiast zwiększono wydatki o kwotę
1,600,000 zł. na wniesienie wkładu pieniężnego do PGK w Strzeszowie. Dodatkowo w
zakresie działu 900, w szczególności rozdz. 905 zmniejszono dwie pozycje na łączną kwotę
90,000 zł.
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/XXI/158/16. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady oddała głos Wójtowi Gminy, który przekazał informację dot.
programu 500+. Miesięcznie gmina wydaje na ten program 640,000 zł. Będą potrzebne
jeszcze dodatkowe pieniądze od Wojewody na dalszą realizację tego programu.
Głos zabrała ponownie Zastępca Wójta Sławomira Hermann, uzupełniając swoją
wcześniejszą wypowiedź na temat ścieżek rowerowych. Przygotowywany jest wniosek na
ścieżki między Wisznią Małą a Strzeszowem. Taka ścieżka musi mieć co najmniej 2,5 m.
szerokości. Realizacja tego odcinka (2 km.) potrwa do końca 2018 r. Natomiast następny
nabór na ścieżki będzie w przyszłym roku - 2,3 kwartał 2017 r. w związku z tym będziemy
dalej projektować pozostałe ścieżki rowerowe, czyli Strzeszów-Szewce, Szewce- Świniary,
PKP, Psary- Szymanów, Krzyżanowice. Jest to tzw. PROGRAM NISKIEJ EMISJI - nie są to ścieżki
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turystyczne. Również w tym roku została przesunięta na rok 2017 realizacja parkingu przy
peronie w Szewcach. Wnioski przewidziane na rok 2017 to wnioski na świetlice,
zagospodarowanie terenu przy kościele w Krynicznie, parking przy Urzędzie. Otrzymano
dofinansowanie w ramach Odnowy Wsi na wyposażenie kuchni w Szymanowie, natomiast
remont zostanie wykonany pod koniec roku 2016. W szkołach trwają remonty i największe
zaangażowanie jest w szkole w Szewcach - remont na ukończeniu, w Psarach trwa nadal, w
Wiszni Małej i w Krynicznie większe zaangażowanie będzie w sierpniu. Do końca wakacji
remonty powinny być ukończone. Boiska również są doglądane pielęgnowane, wykonywane
są prace melioracyjne oraz drogi dojazdowe.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos, czy są jeszcze jakieś zapytania?
Radny Jerzy Puchacz zabrał głos na temat cen prądu. Stwierdził, że prąd jest bardzo
drogi, a także ceny gazu są bardzo wysokie. Radny złożył ustną propozycję złożenia wniosku
do Marszałka Województwa i Wojewody Dolnośląskiego, aby wyjaśnili obecną sytuację
cenową w Polsce.
Radna Janina Drabiak zadała pytanie dotyczące dużej ilości much w miejscowości
Ligota Piękna, która to sytuacja związana jest z fermami w tejże miejscowości, czy Gmina
podjęła jakieś działania w tym temacie?
Na pytanie odpowiedział Wójt Gminy informując, iż co roku Gmina podejmuje działania
polegające na zawiadomieniu właściciela ferm o obowiązku utrzymywania jej w należytym
stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz o
konieczności zwalczania insektów i innych szkodników na terenie nieruchomości.
Zawiadomiliśmy również służby uprawnione do kontroli i nadzoru sanitarnego ferm tj.
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Trzebnicy.
Przewodnicząca Rady Gminy wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych
zapytań o godz. 10.05 zakończyła sesję słowami "zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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