O.0002.10.2014
Protokół Nr II/2/14
z II sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 12 grudnia 2014 r.
II sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Wiśniowej i trwała do godz. 13.00. 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 II 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 powołania składów liczbowych i osobowych stałych
komisji Rady Gminy Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy
Wiśniowa wynagrodzenia.
7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W sprawie proponowanego porządku obrad głos zabrał:
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił wniosek dotyczący poszerzenia porządku obrad o punkt:
Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych z
uwagi, że początek kadencji jest najlepszym momentem do zapoznania radnych z zasadami
ustalania diet dla radnych. Następnie zaproponował zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 6
listopada – ostatniego z poprzedniej kadencji, który do tej pory nie został zatwierdzony. W
związku z powyższym zgłosił wniosek o zmianę zapisu pkt 8 w brzmieniu: Przyjęcie
protokołów z poprzednich sesji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku poszerzenia
porządku obrad o dodatkowy punkt podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych.
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Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym
wnioskiem. Do liczenia głosów wyznaczyła wiceprzewodniczącą rady Zofię Cierpiał. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku dotyczącego
nadania nowego brzmienia w pkt 8.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym
wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła wniosek.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad wraz z przyjętymi wnioskami.
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych
komisji Rady Gminy Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy
Wiśniowa wynagrodzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła porządek obrad II sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji
Rady Gminy Wiśniowa.
Przewodnicząca rady złożyła wniosek o nadanie brzmienia w §1: Ustala się maksymalny
skład liczbowy komisji:
1) Komisja Rewizyjna do 5 osób
2) Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa do 6 osób
3) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa do 8 osób
4) Komisja Społeczno-Socjalna do 5 osób
w § 2: Wybiera się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa:
1) Komisja Rewizyjna: Pęczar Kazimierz, Cierpiał Zofia, Furtek Bogusław, Pietryka
Włodzimierz, Świstak Eugeniusz
2) Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa: Strzępek Ryszard, Boruta Zofia,
Dziok Łukasz, Jakobsze Kazimierz, Rokosz Stanisław, Tomaszewski Zenon
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3) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa: Rokosz Stanisław, Boruta Zofia, Furtek
Bogusław, Kawa Janusz, Rymarska-Wójtowicz Renata, Świstak Eugeniusz, Tomaszewski
Zenon, Zięba Adam
4) Komisja Społeczno-Socjalna: Dziok Łukasz, Kawa Janusz, Pietryka Włodzimierz,
Rymarska-Wójtowicz Renata, Zięba Adam
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że podjęcie tej uchwały będzie miało sprzeczność ze
statutem ponieważ statut mówi, że każdy radny ma prawo do pracy w dwóch komisjach, a
przez taki zapis zamykają drogę radnym do pracy w dwóch komisjach. Zaproponował
zwiększenie składów liczbowych w komisji rewizyjnej, komisji społeczno-socjalnej i komisji
budżetu finansów i mandatowo-regulaminowej do 7 osób.
Wójt gminy – powiedział, że dopisanie się do komisji wymaga zmiany uchwały o składzie
osobowym .
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że można zwiększyć skład liczbowy ale podejrzewa, że
w przyszłości nie trzeba nawet będzie zmieniać uchwały bo radny może pracować w każdej
komisji tylko bez prawa głosu.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze zaproponował, zwiększenie składu komisji
gospodarczej do 9.
Przystąpiono do głosowania. Przewodnicząca odczytała proponowany skład liczbowy
komisji:
Ustala się maksymalny skład liczbowy komisji:
1) Komisja Rewizyjna do 7 osób,
2) Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa do 7osób,
3) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa do 9 osób,
4) Komisja Społeczno-Socjalna do 7 osób.
Następnie poddała wniosek po głosowanie. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie uchwały. Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca rady zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji
rewizyjnej z proponowanego składu.
Radny Bogusław Furtek – zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Pęczar.
Radny Kazimierz Pęczar – wyraził zgodę na pełnienie funkcji. Zapewnił, że jeżeli zostanie
wybrany na przewodniczącego, będzie się starał dobrze pełnić funkcję.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
W związku z brakiem innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy
kandydatów. „Za” zamknięciem listy opowiedziało się 14 radnych, 0 głosów „przeciwnych”,
1 głos „wstrzymujący”. Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego
Kazimierza Pęczar. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy wybrała na przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego
Kazimierza Pęczar.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą wraz z przyjętymi wnioskami. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
przyjęła uchwałę Nr II/3/2014 w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych
stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu
Przewodnicząca rady ogłosiła 15-minutową przerwę w celu wyboru przewodniczących
stałych komisji.
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Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady, a następnie odczytała informację o wybranych
przewodniczących i wiceprzewodniczących.
Komisja Rewizyjna – przewodniczący Kazimierz Pęczar, zastępca przewodniczącego
Włodzimierz Pietryka
Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa – przewodniczący Ryszard
Strzępek, zastępca przewodniczącego Kazimierz Jakobsze
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – przewodniczący Stanisław Rokosz, zastępca
przewodniczącego Bogdan Furtek
Komisja Społeczno-Socjalna – przewodniczący Łukasz Dziok, zastępca przewodniczącego
Renata Rymarska-Wojtowicz
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wiśniowa
Wójt gminy – poinformował, że uchylana uchwała dotyczy działki będącej fragmentem drogi
w Oparówce. Droga ta przebiega przez posesję zakupioną przez nowego właściciela, który
zobowiązał się do wyznaczenia drogi w innym miejscu oraz ustanowienia służebności
przejazdowej na swojej działce. Jednak poprawność uchwały została zakwestionowana przez
nadzór prawny z uwagi na niewskazanie przyczyny bezprzetargowego trybu sprzedaży.
Ustalono z nadzorem prawnym, że podjęta uchwała będzie uchylona, natomiast na następnej
sesji będzie podjęta uchwała prawidłowa. W międzyczasie podejmie rozmowy z
mieszkańcami, którzy zgłosili przejazd przedmiotową drogą aby w związku ze sprzedażą
drogi nie było konfliktu.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr II/4/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/318/14
Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wiśniowa. 1 radny nie brał udziału w glosowaniu. Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wójt gminy – poinformował, że początkiem listopada zostały otworzone oferty w przetargu
na odbiór odpadów na terenie gminy w 2015 r. Okazało się, że ceny wzrosły, ale w
porównaniu z innymi gminami ta cena nadal jest korzysta. Dla rozstrzygnięcia przetargu
obowiązująca stawka 3 złotych jest niewystarczająca, natomiast w obliczu wiedzy z gmin
sąsiednich, że unieważnienie przetargu spowoduje jeszcze wyższą stawkę, proponuje
podniesienie stawki do 3,50 zł. Ponadto zwiększyła się ilość oddawanych śmieci z ilości 670
ton zakładanych w przetargu na 2014 r. do 810 ton. Dużo więcej jest śmieci
wielkogabarytowych. Wie, że nie jest to popularna decyzja ale nie można oszukiwać
mieszkańców, że system będzie tańszy, bo w przyszłym roku staną przed problemem jeszcze
większego niedoboru pieniędzy. Wie, że będzie część zaległości w płatnościach więc
szacunkowo kwota kilkunastu-dwudziestu tysięcy, będzie musiała być z budżetu gminy
uzupełniona. Ważne jest aby mieszkańcy od tej opłaty się nie uchylali bo wtedy jest szansa,
że stawka będzie niższa. Zwrócił się o podjęcie uchwały. Poinformował, że w związku z
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nową stawką deklaracje będą zbierane początkiem stycznia. Dopowiedział, że porównując
stawki w sąsiednich gminach stawka 3,50 zł dalej jest najniższą stawką.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr II/5/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała koryguje wysokość stawki za odbiór odpadów w
związku z podniesioną ceną przetargową do wysokości 100 zł/m3 oraz stawki za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z uwagi na trudne warunki
terenowe do kwoty 70 zł/m3
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 1 radny nie brał udziału w
głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2014 r.
Skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2014 r.:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy:
Dział 758 – 75801 § 2920 - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 130.000,00
Z przeznaczeniem na:
Dział 801 – 80101 § 4210 – dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i
placówek oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśniowa)
80.000,00
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki
dzieci sześcioletnich 50.000,00
w tym dla:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśniowa 10.000,00
- Szkoła Podstawowa Szufnarowa 10.000,00
- Szkoła Podstawowa Jaszczurowa 10.000,00
- Szkoła Podstawowa Różanka
10.000,00
- Szkoła Podstawowa Markuszowa 10.000,00
2) Dokonuje się podziału wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 134.220,41
Z przeznaczeniem na:
Dział 600 – 60016 § 4300 – Transport i łączność, uzupełnienie bieżących wydatków
związanych z utrzymaniem dróg gminnych (odśnieżania) 10.711,15
Dział 750 – 75023 § 4010 – Administracja – ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy byłego Wójta 32.108,48
5

- odprawa 3 miesięczna po zakończeniu kadencji Wójta 26.400,78
Dział 750 – 75023 § 4300 – Administracja – zakup usług pozostałych
(usługi prawne pocztowe) 15.000,00
Dział 750 – 75023 § 3030 – Administracja – diety Rada Gminy 5.000,00
Dział 750 – 75075 § 4210 – Administracja – zakupy promocja Gminy 1.500,00
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w związku z obchodami 40-lecia 3.500,00
Dział 750 – 75702 § 8110 – Odsetki od zaciągniętych kredytów 40.000,00
Ogółem: 134.220,41
Wójt gminy – zaproponował zmianę podziału 5.000 zł na promocję i przekazanie 3500 zł jako
dotację podmiotową dla ośrodka kultury – prezent od samorządu gminy z okazji 40-lecia
istnienia ośrodka kultury. Za te środki będzie zakupiony telewizor plazmowy.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił się o wyjaśnienie pozycji: dofinansowanie wyposażenia w
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiśniowej
Wójt gminy – odpowiedział, że środki na wyposażenie pochodzą z rezerwy celowej
ministerstwa, o które należy wnioskować. W związku z wybudowaniem sali gimnastycznej w
Wiśniowej został złożony wniosek o wyposażenie sali. Na ten cel zostały przyznane środki i
muszą zostać wprowadzone do budżetu na ten cel. Zwrócił się o pozostawienie tej pozycji bez
zmian, a potrzeby w innych szkołach zgłaszać.
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił wniosek, aby na sali posiedzeń zakupić i zamontować
żaluzje okienne. W kwestii odprawy dla byłego wójta zapytał dlaczego otrzymuje odprawę
trzymiesięczną, a nie sześciomiesięczną?
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że zgodnie z przepisami prawa trzymiesięczna odprawa
przysługuje po zakończeniu kadencji wójta. Jak będzie wydana decyzja o przyznaniu
emerytury dodatkowo wójt otrzyma sześciomiesięczną odprawę emerytalną.
Radny Adam Zięba – w kwestii wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zapytał czy
przepisy pozwalają na wypłatę ekwiwalentu za cały zaległy urlop?
Sekretarz gminy – odpowiedział, że takie są przywileje przy stanowiskach z wyboru. W
związku z tym, że były wójt nie wykorzystał urlopu należy wypłacić ekwiwalent.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr II/7/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa
na 2014 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa
wynagrodzenia.
Radny Ryszard Strzępek – poinformował, że decyzją rady gminy ustalane jest wynagrodzenie
wójta gminy. Niewątpliwie jest to niewdzięczna decyzja dla samorządu i osób, które to
proponują. Przedstawiając propozycję nie kierował się innymi gminami. Przedstawił, że
wynagrodzenie wójta składa się z czterech elementów: zasadniczego wynagrodzenia, dodatku
funkcyjnego, dodatku stażowego, dodatku specjalnego. Ustawą jest określone, że
wynagrodzenie zasadnicze ma się zawierać w przedziale 4.200-5.900, dodatek funkcyjny ma
się zawierać do kwoty 1.900 zł, dodatek stażowy maksymalnie może wynosić 20%
wynagrodzenia zasadniczego, który uzyskuje się po 20 przepracowanych latach, Dodatek
specjalny wynosi od 20% do 40% i jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Wszystko to składa się na wynagrodzenie wójta. Złożył wniosek aby w
przypadku Wójta Gminy Wiśniowa wynagrodzenie zasadnicze wynosiło: 5.200 zł, dodatek
funkcyjny: 1.200 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 16% wynagrodzenia
zasadniczego tj.: 832 zł, dodatek specjalny: 1.920 zł wynoszący 30 %. Łącznie jest to kwota
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9.152 zł jako wynagrodzenie brutto. Po odliczeniu składek wynagrodzenie netto będzie
wynosiło ok 6.500 zł.
Skarbnik gminy – dopowiedziała, że od wynagrodzenia brutto trzeba liczyć ok 30% potrąceń.
Radny Ryszard Strzępek – zdaje sobie sprawę, że każdy może mieć inny pogląd o wysokości
wynagrodzenia. Na każdą opinie można przedstawić argumenty począwszy od opinii, że
wynagrodzenie jest za niskie do opinii, że wynagrodzenie jest za wysokie. Jest to trudny
temat. W trakcie kadencji można do tego powracać przy czym wynagrodzenie zasadnicze i
dodatek funkcyjny nie mogą być obniżanie. Regulować można dodatek specjalny – taka
obecnie jest interpretacja.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie zgłoszonego wniosku.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 glosami „za”
rada gminy przyjęła wniosek.
Wójt gminy – podziękował za przydzielenie mu pensji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w przedmiotowej uchwale.
Nikt nie zabrał głosu
Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały po czym poddała go pod głosowanie. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy przyjęła uchwałę Nr II/8/2014 w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi
Gminy Wiśniowa wynagrodzenia. (Uchwała w załączeniu.)
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Radny Ryszard Strzępek – jako projektodawca uchwały przedstawił, że ryczałtowa kwota
diety radnego nie może przekroczyć kwoty bazowej, która stanowi 50% półtorakrotności
kwoty bazowej dla osób na stanowiskach kierowniczych ogłoszonej w ustawie budżetowej
przez ministra finansów. Kwota bazowa od kilku lat się nie zmienia i wynosi 1766,46 zł.
Półtorakrotność tej kwoty wynosi 2.649,69 zł, a 50% tej kwoty: 1.324,85 zł i to jest kwota
bazowa dla gminy do 15 tys. mieszkańców czyli gminy Wiśniowa. Dieta ma pokryć koszty
radnemu poniesione w związku z pełnieniem funkcji radnego. Przysługuje radnemu
zwolnienie z pracy na zasadzie urlopu bezpłatnego na czynności związane z realizacją funkcji
radnego. Zaproponował, aby w przypadku radnych gminy Wiśniowa dieta dla
przewodniczącego rady wynosiła 100% maksymalnej kwoty diety przysługującej radnemu,
dla wiceprzewodniczącego rady oraz przewodniczących stałych komisji rady - 65%
maksymalnej kwoty diety przysługującej radnemu, dla radnego - członka komisji stałej rady 55%. Oprócz tego uchwała reguluje zwrot kosztów podróży. W stosunku do obowiązujących
diet proponuje wzrost o 5%.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowej uchwale.
Nikt nie zabrał głosu. Zwróciła się do wiceprzewodniczącego Kazimierz Jakobsze o
odczytanie projektu uchwały po czym poddała projekt pod głosowanie. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
przyjęła uchwałę Nr II/9/2014 w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych. (Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 8
Informacja wójta o pracy między sesjami.
1. Zakończono roboty na drogach:
- Tułkowice pod Denderówką (w stronę Kroka) Uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej.
- Markuszowa Sklep Kolonia konserwacje rowów
- Markuszowa Rędziny Ława - wykonano konserwacje rowów
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- Kalembina Wisłok kładka – wykonano konserwację rowów od drogi wojewódzkiej do torów
(fundusz sołecki)
- Utwardzono drogę Szufnarowa Rzeki koło cmentarza (fundusz sołecki)
- Wykonano kolektor przy drodze nad Urzędem Gminy
2. Zakończono remonty kładek w Kozłówku i Jazowej. Ma nadzieje że w przyszłym roku
dokonają remontu kładki w Markuszowej.
3. Dokonano odbioru 5 z 6-ciu odcinków oświetlenia – Markuszowa, Niewodna, Kalembina
Kładka, Wiśniowa Balice, PKP,
Odcinek Wiśniowa Cmentarz wymaga wykonania projektu zamiennego – zlecono jego
wykonanie. Większość wykonana w ramach PROW.
4. Zakończono budowę chodnika w Tułkowicach przy DW 988 - współfinansowany przez
Gminę Wiśniowa. Na dalszą część chodnika również jest dokumentacja, która w przyszłym
roku traci ważność dlatego ma nadzieję, że rozmowy w urzędzie marszałkowskim i
wojewódzkim zarządzie dróg będą owoce i przy współfinansowaniu gminy będzie
kontynuowana budowa chodników.
5. Trwają prace przy budowie zatoki na DW 988 przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej –
współfinansowanie przez Gminę Wiśniowa.
6. Trwają prace związane z zimowym utrzymaniem dróg – posypywanie piaskiem i solą.
7. Wyrównanie terenu przy boisku w Oparówce (fundusz sołecki)
8. Dokonano przeglądu kominiarskiego.
9. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kalembinie. Został złożony wniosek o
odbiór. Trwa podłączanie gospodarstw do kanalizacji.
10. Trwają roboty związane z fragmentem kanalizacji w Niewodnej i w Wiśniowej za SKR.
Roboty zostaną wykonane jeszcze w tym roku.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie przedstawionej informacji.
Przystąpiono do punktu 9
Przyjęcie protokołów w z poprzednich sesji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie protokołu z sesji w dniu 6 listopada
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 XXXIX/39/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.
Następnie przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie protokołu z sesji w dniu
grudnia 2015 r. 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 I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
Przystąpiono do punktu 10
Sprawy różne.
Wójt gminy – zasygnalizował konieczność podjęcia prac przez stałe komisje nad budżetem
gminy na 2015 r. jak również zwrócił się aby sołectwa opracowały propozycje zadań do
budżetu na rok następny jak i na całą kadencję. Na podstawie tych wniosków opracowany
zostanie dokument wieloletni program inwestycyjny. Ustalono termin składania wniosków
przez sołectwa do 9 stycznia. Ponadto poinformował, że dyrektor regionalnego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproponował współpracę polegającą na
zgromadzeniu grupy rolników, którzy będą zainteresowani działaniami nowego PROWu i
zorganizowania dla nich szkolenia. Zwrócił się do sołtysów przekazanie informacji rolnikom.
Złożył życzenia bożonarodzeniowe.
Sekretarz gminy – poinformował, że od stycznia zmienią się godziny pracy urzędu gminy. W
poniedziałki urząd będzie otwarty w godz. od 9.00 do 17.00. również dyżur przewodniczącej
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rady został ustalony na pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 – 15.00
Zwrócił się do sołtysów o rozwieszenie informacji w sołectwach. W kwestii zbiorczych
wyników w wyborach 16 listopada poinformował, że posiada zbiorcze zestawienie
zainteresowani mogą się z nim zapoznać.
Sołtys z Jazowej Krystyna Makara – podziękowała wszystkim, którzy uczestniczyli w
ostatniej drodze jej brata.
Skarbnik gminy – poinformowała, że od 1 stycznia wchodzi w życie elektroniczny system
przekazywania PIT do urzędu skarbowego w związku z powyższym zwróciła się do radnych
o wskazanie numerów kont, na które będą przelewane diety, aby uniknąć podziału zapłaty w
kasie i na rachunek bankowy bo stanowi to dodatkowe utrudnienie w księgowości.
Przewodnicząca rady – przypomniała o obowiązku składaniu oświadczeń majątkowych. W
oświadczeniach należy wykazać dochód od 1 stycznia do 30 listopada br. W tytule należy
dopisać: „W związku z rozpoczęciem kadencji ślubowanie złożyłem dnia 1 grudnia” Ponadto
w punktach gdzie użyte jest sformułowanie „ubiegłym” należy zamienić na „bieżącym”.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – w związku z propozycjami, jakie rady sołeckie będą
składać zapytał na jakim etapie jest przebudowa drogi gminnej w Kożuchowie na odcinku od
drogi wojewódzkiej do domu strażaka i czy jest konieczność ponowienia zadania?
Wójt gminy – odpowiedział, że wykonana jest dokumentacja obejmująca kolektor na rowie
wykonanie nawierzchni, krawężników odwodnienia, teraz jeszcze procedura wydania decyzji
wodnoprawnej. W miarę posiadanych środków będzie można zająć się stopniową realizacją.
Natomiast zadanie we wniosku należy ponowić.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zapytał czy prawdą jest, że w Wiśniowej ma powstać
sklep wielkopowierzchniowy – supermarket bo jest to ważne dla osób prowadzących
działalność gospodarczą. Wie, że polityka jest liberalna, ale jego zdaniem samorząd powinien
mieć wpływ na rozwój działalności gospodarczej tak jak jest to w Austrii, Szwajcarii czy
Niemczech. Następna sugestia dotyczy pierwszej sesji nowo powołanej rady, wybranego
wójta zaproponował, aby miała ona formę bardziej uroczystą czy nawet ujawnioną bo jest to
duża uroczystość dla gminy. W związku z zapytaniami mieszkańców zwrócił się do radnych,
którzy mają związek z partią Prawo i Sprawiedliwość z zapytaniem czy organizowany jest
wyjazd na manifestację do Warszawy w dniu jutrzejszym.
Radna Zofia Cierpiał – odpowiedziała, że nie jest organizowany wyjazd bo PiS wygrał na
podkarpaciu.
Przewodnicząca rady – w kwestii pierwszego pytania odpowiedziała, że nie posiada takiej
wiedzy. Odnośnie organizacji uroczystej pierwszej sesji zgadza się z sołtysem Kożuchowa.
Wójt gminy – zgodził się z sołtysem Kożuchowa, że nadmiar sklepów
wielkopowierzchniowych szkodzi mniejszym zwłaszcza handlowcom. Natomiast jest takie
prawo, że wójt nie ma instrumentów, żeby z takiego powodu zabronić zlokalizowania sklepu.
Faktem jest, że obiekt jest w budowie w okolicach dawnych obór. Czy to będzie
BIEDRONKA czy inna sieć handlowa to nie wie. Sklep jest powyżej 300m2. Wydana jest
decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę. Myśli, że rada gminy może zająć w tej
sprawie stanowisko.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – wspomniał, że na stadionie odbywają się festyny
strażackie będące dostarczycielem pewnych środków dla ochotniczych straży pożarnych.
Sąsiedztwo BIEDRONKI czynnej do godz. 22.00 całkowicie niweluje sens organizowania
dochodowego festynu w Wiśniowej.
Radny Ryszard Strzępek – zwrócił się do komisji gospodarczej i oświatowej aby wnioski do
budżetu wpłynęły do 5 stycznia do komisji budżetu i finansów.
Radny Eugeniusz Świstak – zwrócił uwagę na problem ławy łączącej Markuszową z
Dobrzechowem, która jest w bardzo złym stanie technicznym.
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Wójt gminy – jaka jest potrzeba ławy to dobrze wie, zrobi wszystko co możliwe w celu jej
naprawy tak jak uczyniono z dwoma pozostałymi. Ma wstępne deklaracje burmistrza
Strzyżowa wspólnego działania. Trudno oczekiwać, że temat zostanie załatwiony w
„tydzień”. Mają decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowalnego o zamknięciu ławy.
Jeżeli wspólnie ze Strzyżowem ława nie będzie wyremontowana będzie zwracał się do
radnych o zgodę na samodzielny remont ławy. Zwrócił się o cierpliwość.
Przewodnicząca rady – złożyła życzenia bożonarodzeniowe.
Przystąpiono do punktu 11 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 II sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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