O.0002.1.2015
Protokół Nr IV/4/15
z IV sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 30 stycznia 2015 r.
IV sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 09.05 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 12.00. 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 IV 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 określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2015 r.:
 odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 przedstawienie opinii i wniosków komisji rady, w tym ostatecznej opinii Komisji
Budżetu i Finansów oraz Mandatowo – Regulaminowej;
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej;
 przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji rady i opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;
 wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej;
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 głosowanie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dotyczy drogi wojewódzkiej
nr 988).
5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dotyczy drogi wojewódzkiej
nr 986).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz
planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2015.
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9. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W sprawie proponowanego porządku obrad głos zabrał:
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie – pożyczka
związana jest projektem złożonym w ubiegłym roku na okoliczność obchodów 120-lecia
straży pożarnej w ramach małych projektów z LEADERA. Program polega na tym, że po
zrealizowaniu zadania i rozliczeniu wnioskodawca otrzymuje pieniądze. W trakcie ubiegłego
roku nie zdążyli rozliczyć projektu stąd prośba o pożyczkę. Z posiadanych informacji wie, że
rozliczenie dobiega końca.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał
głosu. Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie wniosek –
w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem:
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2015 r.:
 odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 przedstawienie opinii i wniosków komisji rady, w tym ostatecznej opinii Komisji
Budżetu i Finansów oraz Mandatowo – Regulaminowej;
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej;
 przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji rady i opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;
 wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej;
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 głosowanie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dotyczy drogi wojewódzkiej
nr 988).
5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dotyczy drogi wojewódzkiej
nr 986).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz
planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kalembinie
10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.
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13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła porządek obrad IV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa
Wójt gminy – poinformował, że uchwała wynika z konieczności dokonania poprawek
w projekcie budżetu. Z ustawy karta nauczyciela wynika obowiązek wydzielenia środków
i określenia warunków przydzielania świadczeń zdrowotnych na co zwróciło uwagę RIO. Na
podstawie uchwały nauczyciel raz w roku będzie mógł zwrócić się o świadczenie. Na
wszystkich nauczycieli w gminie przeznaczonych jest 5.000 zł w budżecie.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Regulaminowo – Mandatowo radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał co w sytuacji kiedy zabraknie środków w funduszu
w szkole, a pojawi się potrzeba czy będzie możliwość zwiększenia funduszu?
Skarbnik gminy – odpowiedział, że wysokość funduszu jest ustalona dokładnie 0,1% i nie
może go zwiększać. Jeżeli zaistnieje potrzeba to można dodatkowo udzielić pomocy
nauczycielowi z funduszu socjalnego.
Radny Kazimierz Jakobsze – dopytał czy pomiędzy szkołami ten fundusz może być
przesuwany.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że nie można dokonywać przesunięć.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy zasiłki zdrowotne do tej pory były wypłacane
z funduszu socjalnego?
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że do tej pory w razie potrzeby nauczyciel mógł zwrócić się
o zapomogę z różnych tytułów w ramach funduszu socjalnego ale odbywało się to na całkiem
innych zasadach.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – dopytał czy to się przedkłada na nauczycieli emerytów
i rencistów?
Skarbnik gminy – odpowiedziała twierdząco
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 IV/13/2015 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz
warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2015 r.:
Skarbnik gminy – odczytała projekt uchwały budżetowej.
Następnie przewodniczący stałych komisji przedstawili opinie o projekcie budżetu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu budżetu. Jako
przewodniczący brał udział w posiedzeniu komisji budżetowej.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – opinia komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej – opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej – komisja
szczegółowo zajęła się budżetem. Na posiedzeniu, w którym udział brali również
przewodniczący stałych komisji dyskutowali nt. projektu budżetu. Wspólnie zapoznali się
z planowanymi inwestycjami tj. budowa przedszkola w Wiśniowej, budowa kanalizacji, jak
również z planowanymi wydatkami na inwestycje m. in. budowa wodociągu w Kozłówku,
rozbudowa domu ludowego w Szufnarowej. Komisja po wysłuchaniu opinii pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu na 2015 r. Wspólnie zgodzono się, że rok 2015 r. będzie rokiem
wychłodzenia gospodarczego i oszczędności. Jako przewodniczący komisji zwrócił się do
sołtysów i do radnych aby stanęli nad podziałami. Uświadomili sobie konieczność
oszczędzania celem odblokowania kolejnych lat, aby móc w przyszłości realizować wspólne
oczekiwania. Prośbę swą skierował również do wójta i za jego pośrednictwem do
kierowników jednostek organizacyjnych. Opinia Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo –
Regulaminowej w załączeniu do protokołu.
Skarbnik gminy – odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną
w uchwale Nr IV/42/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
Wójt gminy – podziękował za pozytywne opinie o projekcie budżetu świadczące to o tym, że
przygotowany budżet zadawala większość radnych. Podziękował skarbnik za opracowanie
budżetu w obliczu trudnych przepisów dotyczących wieloletniej prognozy finansowej.
Zwrócił uwagę, że pierwszy raz od kilku lat nie planują zaciągnięcia kredytu w związku
z tym, że środki nowego budżetu unii europejskiej nie zostały jeszcze uruchomione. Zgadza
się z przewodniczącym komisji budżetowej w kwestii konieczności oszczędzania w 2015 r.
aby w przyszłości umożliwić inwestycje. W odniesieniu do zadań drogowych stwierdził po
rozliczeniu projektów z ubiegłego roku: sali gimnastycznej i kanalizacji część pieniędzy
będzie dostępna do dyspozycji. Wspomniał również o konieczności uzupełnienia funduszu
płac. Okoliczności końca roku poprzedniego spowodowały, że budżet może być w tym
zakresie niedoszacowany. Do dyskusji na ten temat powrócą po połowie roku. Chciałby
również spłacić część zadłużenia z 2016 r. co pomoże w budżetowaniu roku 2016
i następnych. Uważa, że rok 2015 trzeba poświecić na zaplanowanie kadencji i opracowanie
strategii rozwoju gminy oraz zabezpieczeniu najbliższych potrzeb związanych czasem
z funduszami sołeckimi i sprawami drobniejszymi ale bliskimi mieszkańcom Uważa, że ten
budżet odpowiada na potrzeby i ma nadzieje, że opinia radnych jest podobna.
Przewodnicząca rady zapytała czy ktoś z radnych chce zgłosić wnioski do uchwały
budżetowej.
Nikt nie zgłosił wniosków.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały budżetowej.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt wraz z trzema
autopoprawkami. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/14/2015 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2015 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa
Skarbnik gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2015-2030. Następnie wyjaśniła, że zgodnie
z załącznikiem nr 1 gmina Wiśniowa spełnia w 2015 r. obowiązkowy wskaźnik, o którym
mowa w ustawie o finansach publicznych tj. planowane spłaty kredytu i odsetki nie mogą
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przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika z wykonania trzech lat poprzedzających rok
budżetowy. W roku 2015 wskaźnik wynosi 7,49 relacja dopuszczalna 8,89. W 2016 wskaźnik
jest miej korzystny ale mieści się w granicach 8,49 do 8,54 dopuszczalny. Po dokonaniu
konsultacji w Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadniła, że wskaźnik po wykonaniu roku
2014 r. znacznie się poprawi natomiast kwoty długu pożyczek na finansowanie kanalizacji
BGK zostały wyłączone z zadłużenia. Środki z roku ubiegłego, które nie wpłynęły są
planowane w roku bieżącym. Te objaśnienia zostały zaakceptowane przez RIO i zostaną
przesłane do Ministerstwa Finansów. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej nie ma
załącznika przedsięwzięć, które dotyczą wieloletnich inwestycji.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo – Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że wieloletnia prognoza finansowa jest pochodną uchwalonego
w poprzednim punkcie budżetu oraz trzech poprzednich budżetów, a dokładniej to ich
wykonania. Komisja finansów i budżetu zapoznała się z wpf i oczywiście zaopiniowała go
pozytywnie. Podziękował skarbnik za przygotowanie wpf przytaczając wskaźniki roku 2016
które są na dopuszczalnej granicy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja nie opiniowała
wpf-u.
Skarbnik gminy – odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną
w uchwale Nr IV/7/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedstawiony przez skarbnik. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu
Przewodnicząca rady ogłosiła 10 minutowa przerwę. Radny Łukasz Dziok opuścił salę obrad
Po przerwie przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dotyczy drogi wojewódzkiej nr 988).
Wójt gminy – poinformował, że dotacja przekazywana do województwa dotyczy budowy
chodnika w Kożuchowie. Obecnie chodniki przy drogach wojewódzkich nie powstają inaczej
jak przy współudziale gmin. Samorząd musi mieć zabezpieczonych uchwałą 50% kosztów
inwestycji aby rozpocząć dyskusję z Urzędem Marszałkowskim w temacie budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej. Oprócz dotacji przeznaczonej gmina opracowała również
dokumentację budowy chodnika. Następnie zgłosił wniosek o zmianę kilometrażu w §1
w brzemieniu: „21+965 – 22+200” z uwagi na doprecyzowanie przez projektanta.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie zgłoszonego wniosku.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęto wniosek.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo – Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że są to uchwały okołobudżetowe, do przedmiotowego projektu
uchwały jak również do trzech pozostałych opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska-Wójtowicz
– opinia komisja jest pozytywna
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/16/2015 w sprawie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dotyczy drogi wojewódzkiej nr 986).
Wójt gminy – wyjaśnił, że uchwała dotyczy budowy chodnika od SKR w Wiśniowej w stronę
Balic. Zgłosił wniosek o zmianę kilometrażu §1 w brzemieniu: „45+725 - 45+886,78”.
Dopowiedział, że w przypadku oszczędności przetargowych odcinek będzie wydłużony.
Sołtys Wiśniowej Augustyn Grela – zapytał czy kilometraż jest liczony od Tuszymy do
Wiśniowej?
Wójt gminy – potwierdził, budowa chodnika będzie rozpoczęta na odcinku od zakończenia
istniejącego chodnika
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił uwagę, że na odcinek w Kożuchowie o długości ok 250 m
przeznaczają taką samą kwotę jak na odcinek w Wiśniowej o długości ok 150 m
Wójt gminy – wyjaśnił że kosztorysy wynikają z konkretnego odcinka, który będzie robiony.
W Kożuchowie wchodzi w prace część kolektora i część umocnień rowu czego w Wiśniowej
nie ma.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił uwagę, że w Kożuchowie za taką samą kwotę mają 100 m
więcej chodnika niż w Wiśniowej.
Wójt gminy – stwierdził, że nie analizował kilometrażu.
Sołtys Wiśniowej Augustyn Grela – zastanawia się jak wytłumaczyć mieszkańcowi brak
kilkunastu metrów chodnika do zjazdu na Balice. Dzieci będą musiały przechodzić na lewą
stronę drogi aby za dwadzieścia metrów ponownie przejść na prawą stronę.
Wójt gminy – wyjaśnił, że po oszczędnościach przetargowych powinni dojść z chodnikiem do
zjazdu na Balice.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że w Wiśniowej budują za taką samą kwotę 161 m jak
w Kożuchowie 235 m
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że kosztorysy zrobił projektant. Dzisiaj nie znają
szczegółów dlaczego takie kwoty są.
Wójt gminy – stwierdził, że widocznie jest taki element, który podraża kosztorys
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie zgłoszonego wniosku.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęto wniosek.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
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Zastępca przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska-Wójtowicz
– opinia komisja jest pozytywna
Opina Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo- Regulaminowej jest pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/17/2015 w sprawie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
Wójt gminy – uchwała dotyczy zadania projektowanie kanalizacji w Szufnarowej. Szacują że
opracowanie projektu będzie trwało do 2017 r. Ponadto kwota zabezpieczona w tegorocznym
budżecie będzie nie wystarczająca dlatego proponują podjęcie uchwały intencyjnej na kolejne
dwa lata po 150 tys. zł w każdym, żeby w tym roku ogłosić przetarg na całość tego projektu
i żeby mieć zabezpieczenie finansowe na pokrycie kosztów
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska-Wójtowicz
– opinia komisja jest pozytywna
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo- Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały jak również następny
w podobnej treści.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/18/2015 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone
w budżecie gminy na 2015 rok. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
Wójt gminy – uchwała dotyczy zaprojektowania wodociągu w Kozłówku. Szacują, że będzie
to zadanie krótsze w czasie i powinno być zakończone w 2016 r. Na 2016 r. zabezpieczają
100.000 zł aby była możliwość ogłoszenia przetargu na całość zadania.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska-Wójtowicz
– opinia komisja jest pozytywna
Opinia Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo- Regulaminowej jest pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/19/2015 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone
w budżecie gminy na 2015 rok. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2015.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze przedstawił plan pracy rady na 2015 r.
następnie kolejno przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo- Regulaminowej, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Społeczno-Socjalnej,
odczytali plany pracy komisji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone
w budżecie gminy na 2015 rok. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kalembinie
Wójt gminy – projekt został przedstawiony podczas zgłoszenia zmiany w porządku obrad.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo- Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska-Wójtowicz
– opinia komisja jest pozytywna
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie udzielenia pożyczki dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 10
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
1. Trwają prace związane z zimowym utrzymaniem dróg. Do tej pory zlecono około 60
godzin pracy sprzętu i związane były z walką ze śliskością drogową. Dokonano zakupów soli,
piasku i żużla.
2. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Są to drogi Szufnarowa Świerczyna – Wiśniowa Baranek oraz Pstrągówka
Jaszczurowa- Chytrówka.
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3. Przygotowana została dokumentacja dotycząca fragmentów chodników, które zostały
zgłoszone w uchwałach o pomocy finansowej dla Samorządu Woj. Podkarpackiego,
przygotowano wniosek do PZDW.
4. Zakończono prace związane z kanalizacją w Kalembinie, wykonawca złożył
zawiadomienie o zakończeniu robót. W najbliższym czasie przystąpią do odbioru końcowego.
5. W styczniu przeprowadzono akcje zebrania od mieszkańców deklaracji o opłacie za odbiór
odpadów. Na dyżurach zebrano około 80% deklaracji. Proszą o informowanie mieszkańców
o konieczności dopełnienia tego obowiązku.
6. Odbyło się spotkanie konwentu wójtów powiatu ropczycko sędziszowskiego, którego
głównym tematem była sprawa modernizacji drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma Ropczyce
Wiśniowa. Droga ta w chwili obecnej nie jest przewidziana do inwestycji w ramach środków
UE do 2020 roku. Trwają starania o wprowadzenie tej drogi do realizacji. Wspólnie z wójtami
i burmistrzem Ropczyc podpisali w tym zakresie prośbę skierowaną do Marszałka
Województwa Podkarpackiego. Ponadto uczestniczył w spotkaniu w Wojewódzkim
Zarządzie Dróg nt. drogi wojewódzkiej 988. Od Babicy do Strzyżowa są już konkretne
założenia do budżetu, natomiast odcinek Strzyżów – Twierdza jest umieszczony na liście
rezerwowej do RPO jako kolejny do realizacji do 2020 r. Kwestia obwodnicy Wiśniowej. Jest
przygotowany wariant oszczędnościowy zakładający remont istniejącej drogi. Zgłosili
wniosek aby od przystanku w kierunku Rzeszowa przez Wiśniową po stronie południowej był
zaplanowany chodnik. Niestety wniosku nie uwzględniono podobnie jak wniosku gminy
Frysztak o budowę chodnika. Wspólnie z wójtem gminy Frysztak będą podejmować starania
o zaplanowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej 988.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie protokołu z sesji w dniu 30 grudnia
2014r. Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 14 głosami
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
protokół nr III/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Wójt gminy – poinformował, że zostały przekazane sołtysom zawiadomienia o wyłożeniu do
wglądu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy
Wiśniowa opracowanego podczas przeprowadzonej w ubiegłym roku modernizacji gruntów
i budynków. Zwrócił się do prośbą do sołtysów o przekazanie informacji mieszkańcom.
Sprawa jest ważna ponieważ dotyczy to zmiany powierzchni działek, a na tym etapie można
jeszcze kwestionować uzgodnienia.
W roku bieżącym przypada 25 rocznica powstania samorządu gminnego. Z tej okazji zwrócił
się do radnych o wyłonienie zespołu celem omówienia tematyki obchodów 25-lecia.
Planowany termin obchodów 27 maja. Przy okazji zaproponował wystąpienie o odznaczenia
dla zasłużonych w samorządzie.
Radny Kazimierz Jakobsze – poinformował sołtysów o konieczności przekazania propozycji
terminów zebrań wiejskich oraz wskazanie przewodniczącego zebrania i zastępcy
przewodniczącego spośród stałych mieszkańców sołectwa lub radnych w sprawie wyborów
sołtysa oraz wniosków i uwag do statutów sołectwa do dnia 6 lutego. Terminy zebrań
powinny się zawierać się pomiędzy 12 kwietnia a 10 maja. Powyższe informacje potrzebne są
do opracowania projektów uchwał, jak również dalszych prac nad statutami gminy.
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Przewodnicząca rady – poinformowała, że wpłynęło zaproszenie do komitetu obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej nowelizacji ustawy o referendach lokalnych. Zainteresowani mogą
zapoznać się z pismem w biurze rady.
Sekretarz gminy – poinformował, że na 31 maja zostały wyznaczone wybory do izb
rolniczych w związku z powyższym Podkarpacka Izba Rolnicza zwróciła się o wywieszenie
na tablicach ogłoszeń uchwały o zarządzeniu wyborów oraz kalendarz terminów wyborczych
w terminie do 31 stycznia. Ponadto ustalono, ze materiały biurowe sołtysi zakupią we
własnym zakresie do kwoty 100 zł w sklepie p. Jagodzińskiego w Strzyżowie w terminie do
14 lutego. W kwestii obchodów 25-lecia stwierdził, że z przyznaniem odznaczeń mogą nie
zdążyć przed 27 maja z uwagi na długa procedurę przyznawania odznaczeń.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o pozostanie po sesji prezydium rady oraz
przewodniczących stałych komisji celem omówienia obchodów 25-lecie samorządu.
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii zebrań wyborczy zwrócił uwagę, że termin 10 maja jest
prawdopodobną datą wyborów prezydenckich co może wykluczyć zebrania wiejskie
wyborcze.
Dodatkowo zwrócił uwagę na problem śmieci, które ze względu na brak śniegu są widoczne
w rowach przydrożnych, jak również dzikie wysypiska znajdujące się w całej gminie.
Zaproponował, wspólnie zastanowienie się nad rozwiązaniem problemu.
Przystąpiono do punktu 13 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 IV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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