O.0002.11.2014
Protokół Nr III/3/14
z III sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 30 grudnia 2014 r.
III sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 09.05 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 10.00. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady III sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Po powitaniu zebranych przypomniała, że na sali znajduje się protokół z poprzedniej sesji.
Radni po zapoznaniu się z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzyła dyskusję w sprawie proponowanego porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/196/06 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Wiśniowa i
Gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2014 r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawy różne.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W sprawie proponowanego porządku obrad nikt nie zabrał głosu.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła porządek obrad III sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy zawarcia porozumienia z gminą miastem
Rzeszów w zakresie prowadzenia izby wytrzeźwień. Porozumienie pozwoli na bezpieczne
odtransportowanie do izby wytrzeźwień w Rzeszowie osób nietrzeźwych znajdujących się na
terenie gminy, pod opieką policji. Gmina nie dysponuje własną izbą wytrzeźwień natomiast
brak porozumienia stwarza problemy z osobami nietrzeźwymi. Konsekwencje finansowe dla
gminy nie są znaczne. Koszt pobytu jednej osoby wynosi 500 zł. Gmina ponosi koszty tylko
wówczas gdy izba wytrzeźwień nie uzyska opłaty od przebywającego. Rozliczenie z izbą
wytrzeźwień odbywa się na podstawie zaistniałych przypadków. Jeżeli przekazana kwota
dotacji nie będzie wykorzystana przez izbę będzie zwrócona. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Regulaminowo – Mandatowo radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że konsekwencje dla budżetu podjęcia uchwały są znikome w
porównaniu do skutków społecznych nadużywania alkoholu na terenie gminy Wiśniowa.
Wspomniał o tragediach rodzinnych, wypadkach śmiertelnych odnosząc się do ostatnich
zdarzeń w Różance. Poinformował, że komisja będzie chciała zająć się tematem
wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi celem bardziej skutecznego
wykorzystania tych środki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr III/10/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/196/06 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Wójt gminy – wspomniał, że kilka lat temu gmina Wiśniowa podpisała porozumienie z gminą
Frysztak w zakresie oczyszczania ścieków z miejscowości Cieszyna przez oczyszczalnię w
Wiśniowej. Porozumienie zostało zawarte do dnia 31.12.2014 r. W grudniu gmina Frysztak
zwróciła się o przedłużenie porozumienia do dnia 31.12.2016 r. Obecnie kiedy oczyszczalnia
ma zwiększoną przepustowość do 400 m3 na dobę nie powinno nastręczyć kłopotów gminie
Wiśniowa przyjęcie ścieków z terenu Cieszyny. Poinformował, że w ciągu kolejnych dwóch
lat nie będą przyłączone do oczyszczalni kolejne miejscowości z terenu gminy Wiśniowa
więc nie ma ryzyka, że oczyszczalnia nie pomieści ścieków. Po 2016 r. muszą się zastanowić
nad kontynuacją porozumienia.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Regulaminowo – Mandatowo radny Ryszard
Strzępek – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jak wójt
wspomniał przez najbliższe dwa lata nie będą przyłączone do oczyszczalni ścieków kolejne
miejscowości z terenu gminy Wiśniowa więc termin 31.12.2016 r. jest bardzo bezpiecznym
terminem, a nawet dla gminy bardzo korzystnym bo gmina Frysztak ponosi opłaty w 100%
kosztów rzeczywistych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – opinia komisji jest
pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr III/11/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/196/06
Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy
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Wiśniowa i Gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2014 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2014 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 § 2900 – wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t. z tytułu odpłatności za
dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkola w Wiśniowej 5.340,67
Rozdział 80103 § 2900 – wpływy z wpłat gmin na rzecz innych j.s.t. z tytułu odpłatności za
dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli przy szkołach podstawowych 1.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 § 2750 – subwencja wyrównawcza 39.916,00
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75023 § 4110 – składki ZUS 1.300,00
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 010 – Rolnictwo Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
1.300,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80103 § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od
innych j.s.t. (wydatki na rzecz innych gmin za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych
Przedszkoli) 1.000,00
Rozdział 80104 § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (wydatki na rzecz innych
gmin za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych Przedszkoli) 5.340,67
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
39.916,00
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Regulaminowo – Mandatowo radny Ryszard
Strzępek – opinia komisji jest pozytywna w stosunku do proponowanych zmian w budżecie.
Zapytał czy zostaną wypłacone środki za pobyt dzieci w przedszkolu jeszcze w bieżącym
roku?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że środki zostaną przekazane do ZEAS wszystko będzie
wyrównane do końca grudnia.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – opinia komisji jest
pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie zmiany w budżecie na
2014 r. przedstawione przez skarbnik. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku
głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę
Nr III/12/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2014 r. Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Informacja wójta o pracy między sesjami.
1. Trwają prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. Podpisano umowy na odśnieżanie
7 obszarów na terenie gminy.
Obszar I – Wiśniowa, Jazowa, część Szufnarowej, część Pstrągówki – odśnieża WITMAR
Wiśniowa
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Obszar II – Markuszowa, Kozłówek Oparówka – odśnieża FLORIS Kożuchów
Obszar III – Różanka, Niewodna, część Tułkowic, część Szufnarowej – odśnieża TRANS
ZIEM Zawadka
Obszar IV – Kożuchów, Kalembina, część Tułkowic - odśnieża FLORIS Kożuchów
Obszar V – Pstrągówka, Jaszczurowa – FHU Wajdzik Wojciech
Obszar VI – Wiśniowa, Jazowa, część Szufnarowej, Pstrągówka, Jaszczurowa – posypywanie
solą z piaskiem SKR Jazowa
Obszar VII – Kozłówek, Oparówka, Markuszowa, Kożuchów, Tułkowice, Różanka,
Niewodna, Szufnarowa – posypywanie solą z piaskiem FLORIS Kożuchów.
Z uwagi na warunki atmosferyczne sporadycznie posypywano drogi. Wykonawcy ruszają w
teren na dyspozycję pracowników. W przypadku obfitych opadów będą starali się aby drogi
odśnieżyć wcześnie rano.
2. Złożone zostały wnioski o płatność dla projektu dotyczącego utwardzenia placu przy
boisku sportowym w Wiśniowej.
3. Rozstrzygnęli przetarg na zbiórkę odpadów komunalnych. W dniach od 7-13 stycznia
będą zorganizowane dyżury we wszystkich miejscowościach w celu zebrania deklaracji
oraz dystrybucji worków na śmieci. Zwrócił się do sołtysów o rozgłoszenie informacji
wśród mieszkańców w sposób zwyczajowy przyjęty.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali
Radny Ryszard Strzępek – zwrócił się aby przy dystrybucji worków informować
mieszkańców, że otrzymują pakiet worków, który ma wystarczyć na cały rok. W przypadku
kiedy worków zabraknie należy zakupić worki we własnym zakresie. Są takie przypadki, że
ludzie rozrzutnie wykorzystują worki bądź też nie wykazują w deklaracji wszystkich osób
zamieszkujących, za co płaca wszyscy mieszkańcy.
Wójt gminy – stwierdził, że będzie to niezgodne z regulaminem utrzymania czystości. W
przeszłości obawiali się, że niezapewnienie wystarczającej ilości worków spowoduje, że
nadmiar śmieci będzie wyrzucamy do lasu. Pakiety są dobrze obliczone.
Radny Zenon Tomaszewski – wspomniał, że na okres budowy zostały przywiezione do
Niewodnej dwa pojemniki na śmieci zapytał komu zgłosić odbiór pojemników.
Wójt gminy – odpowiedział, że firma miała pojemniki opróżnić i odwieźć. Sprawę wyjaśnią.
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii odśnieżania zaproponował, aby wiedzę sołtysów i
radnych wykorzystywać w terenie przy wysyłaniu sprzętu do odśnieżania.
Radny Zenon Tomaszewski – zaproponował, aby sprzęt wysyłać po zatwierdzeniu wyjazdu
przez sołtysa.
Wójt gminy – przyjął do wiadomości sugestie i propozycje.
Przystąpiono do punktu 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie protokołu z sesji w dniu 12 grudnia
2014r. Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
protokół nr II/2/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
Przystąpiono do punktu 6
Sprawy różne.
Sekretarz gminy – przekazał zasady prac interwencyjnych i prac publicznych z uwagi na
zainteresowanie mieszkańców. Zgodnie z informacją z Urzędu Pracy zmieniają się zasady
finansowania zatrudnienia na mniej korzystne. Przy pracach interwencyjnych pracodawca
będzie pokrywać połowę kosztów zatrudnienia dodatkowo po okresie refundowania musi
zatrudnić pracownika na umowę o pracę przez trzy miesiące. Jeżeli chodzi o prace publiczne
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do każdego pracownika pracodawca będzie musiał dopłacać 500 zł. Po zakończeniu
refundowania pracownik musi być zatrudniony jeszcze przez miesiąc. Staże będą na takiej
samej zasadzie jak dotychczas czyli 1 stażysta na każde 10 zatrudnianych osób. Wnioski będą
przyjmowane w połowie stycznia. Prace społecznie użyteczne również mają być utrzymane.
Na koniec podziękował za współpracę w mijającym roku oraz złożył życzenia noworoczne.
Wójt gminy – złożył życzenia noworoczne.
Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady III sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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