O.0002.2.2015
Protokół Nr V/5/15
z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 23 lutego 2015 r.
V sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Wiśniowej i trwała do godz. 16.30. 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,
- Radca prawny – Tomasz Ziobro
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa
zwołanej na podstawie wniosku Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
z dnia 18 lutego 2015 r. 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 zwróciła się do przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej z zapytaniem czy komisja wyraża zgodę na zmianę porządku
obrad?
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – w imieniu komisji wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych punktów do
porządku obrad z zastrzeżeniem, że wprowadzane projekty uchwał uzyskały pozytywne
opinie właściwych komisji rady gminy. Poinformował również, że komisja wnioskowała o
zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu zatwierdzenia statutów gminy z uwagi na krótkie
terminy do wyborów władz sołeckich. Komisja chce aby zapisy nowych statutów miały
zastosowanie podczas wyborów. Przekazał przewodniczącej rady pisemną zgodę komisji.
Przewodnicząca rady zgłosiła wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczeń – w związku z
rocznicą 25-lecia samorządu gminnego zostało wytypowanych do odznaczenia krzyżem
zasługi pięć osób jednak p. Bogdan Panek dziękując za pamięć nie wyraził zgody na
zgłoszenie jego osoby.
Wójt Gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako
samodzielnej jednostki sądowniczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa.
3. 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.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21
lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Wiśniowa na lata 2011-2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej, (gabinet
stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu przedmiotowych lokalu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie zgłoszonych wniosków. Nikt nie zabrał
głosu. Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski
– w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła wnioski.
Przewodnicząca rady odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaszczurowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jazowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalembina.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kozłówek.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kożuchów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Markuszowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niewodna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Oparówka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pstrągówka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Różanka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szufnarowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tułkowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wiśniowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczeń.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako
samodzielnej jednostki sądowniczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa.
18. 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
21 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2011-2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej, (gabinet
stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu przedmiotowych lokalu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
22. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Sprawy różne.
25. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła porządek obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
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Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaszczurowa
Przewodnicząca zaproponowała prezentację, a następnie dyskusję nad wszystkimi
trzynastoma statutami sołectw.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – przedstawił w oparciu o prezentowany statut sołectwa Jaszczurowa statuty
pozostałych sołectw. Stwierdził, że statuty, które przedstawia komisja w porównaniu z
obowiązującymi statutami znacząco nie zmieniły się. Zostały zapisane w sposób bardziej
szczegółowy sytuacje, które mogą pojawić się na terenie sołectwa. Następnie omówił kolejne
paragrafy statutów. Wyliczył kolejno akty prawne na podstawie, których działa sołectwo,
omówił zakres działania organów sołeckich, inicjatywę i tryb zwoływania zebrań, pełnienia
zastępstwa za sołtysa, procedurę wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W trakcie omawiania
zapisów dotyczących odwołania organów sołeckich zwrócił uwagę, że w statucie
Jaszczurowej do odwołania sołtysa wymagana jest mniejsza ilość osób, które zgłaszają
inicjatywę odwołania niż do odwołania rady sołeckiej.
Sołtys z Jaszczurowej Małgorzata Ciołkosz – stwierdziła, że poprawka w tym zakresie nie
została naniesiona na właściwe projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że dokonają poprawki. Kontynuując omawianie statutów przedstawił
zasady gospodarki finansowej sołectwa oraz sposób kontroli i nadzoru nad sołectwami.
Przedstawił załączniki do poszczególnych statutów. Podziękował wszystkim, którzy wzięli
udział w opracowywaniu statutu.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zwrócił się do przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej o sprecyzowanie zgłoszonego wniosku.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – zgłosił wniosek o zmianę liczby 30 na liczbę 20 w § 38 ust. 4 statutu sołectwa
Jaszczurowa.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiocie wniosku.
W sprawie wniosku nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęto wniosek.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie wszystkich statutów.
Sołtys sołectwa Wiśniowa Augustyn Grela – zapytał o wyjaśnienie punktu § 6 dotyczącego
wnioskowania w sprawie planów zagospodarowania wsi w obliczu trwającej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – wyjaśnił, że tego typu dokumenty zmieniające plany zagospodarowania nie mogą
być przyjęte bez konsultacji społecznych. Wspomniał, że w gminie Wiśniowa nie ma uchwały
określającej przeprowadzanie konsultacji społecznych ale celem komisji będzie uchwalenie
takiej uchwały.
Sołtys sołectwa Wiśniowa Augustyn Grela – w odniesieniu do § 52 ust. 3 zwrócił o
wyjaśnienie z kim ma być spisany protokół zdawczo-odbiorczy jeżeli urzędujący sołtys nie
jest w stanie przekazać pieczątek i materiałów.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – wyjaśnił, że jest to zapisane w punkcie, który mówi, że w przypadku przemijającej
przeszkody w wykonywaniu zadań sołtysa obowiązki przejmuje osoba wskazana w statucie
m.in. przekazuje materiały, pieczątki.
Wójt gminy – w sprawie planów zagospodarowania wyjaśnił, że zebranie wiejskie może
wnioskować w tych sprawach. Natomiast w kwestii opiniowania studium lub planu
zagospodarowania przestrzennego są pewne ramy prawne, w których przebiega procedura
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legislacyjna. Ze statutu sołectwa nie wyniknie obowiązek opiniowania planów
zagospodarowania przez zebranie soleckie. Zapis w statutach jest prawem do wnioskowana i
wyrażania opinii.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał co się stanie jeżeli liczba kandydatów do rady sołeckiej
będzie równa liczbie kandydatów do rady? Zgodnie ze statutem powinno być o jednego
kandydata więcej niż ilość miejsc w radzie sołeckiej. W przypadku braku wyboru sołtysa w
pierwszym głosowaniu zapytał ile razy należy przeprowadzić głosowanie ponowne bo nie jest
to określone w statucie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – odpowiedział, że taki zapis pozostał w 50% statutów. Wyjaśnił, że liczba
członków rady sołeckiej była indywidualnie proponowana przez sołectwa. Wszystkie
przypadki gdzie liczba była zapisana w przedziale liczebność została poprawiona z
uwzględnieniem dotychczasowej liczby członków rad sołeckich. Zgodnie z ustawą ustalenie
liczebności rady sołeckiej należy do rady gminy.
Sołtys sołectwa Markuszowa Eugeniusz Świstak – odnośnie § 30 ust. 2 zapytał czy
przewodniczący i zastępca mają wspólnie prowadzić zebranie?
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – odpowiedział, że jest wpisany zastępca
przewodniczącego na wypadek gdyby przewodniczący nie mógł prowadzić zebrania.
Sołtys sołectwa Markuszowa Eugeniusz Świstak – zastanawia go sens przeprowadzenia
głosowania wyboru sołtysa jeżeli jest tylko jeden kandydat. Do tej pory nie było głosowania
tak jak przy wyborze radnego.
Radca prawny – porównując wybory do rady gminy i sołtysa stwierdził, że w przypadku
wyboru radnego jest ustawowo unormowanie, które dopuszcza taką możliwość. Przy wyborze
sołtysa nie ma takiego unormowania ustawowego i rada gminy musi określić. Nie ma
możliwości prawnej odstąpienia od trybu wyboru sołtysa analogicznie do wyboru radnego.
Odnośnie liczby członków rady sołeckiej stwierdził, że klucz jest w pierwotnym zapisie,
który mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy jest ustanowienie ustroju sołectwa. Tej
kompetencji nie można delegować na zebranie wiejskie.
Sołtys sołectwa Wiśniowa Augustyn Grela – ustalono, że w radzie sołeckiej w Wiśniowej z
każdego okręgu wyborczego będzie po trzy osoby. Zapytał co zrobią podczas wyborów jeżeli
z danego okręgu nie będzie osób albo nie zgodzą się na kandydowanie?
Radny Stanisław Rokosz – zapytał co w przypadku gdy wybory do rady sołeckiej nie odbędą
się ze względu na małą ilość kandydatów, czy kolejne zebranie zwołuje rada gminy czy
sołtys?
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że na sali znajdują się przedstawiciele sołectw, jeżeli ktoś ma
wątpliwości, że nie będzie kandydatów do rady sołeckiej w jego miejscowości to nich zgłosi
poprawkę co do jej liczebności. Natomiast zebranie wiejskie dotyczące uzupełnienia rady
sołeckiej zwołuje sołtys. Ponadto zapisany jest punkt, że procedury głosowania ustala
zebranie wiejskie na wniosek komisji skrutacyjnej.
Sekretarz Gminy – stwierdził, że każdy z sołtysów miał czas na zastanowienie się ile
zaproponować członków w radzie sołeckiej. W przypadku Wiśniowej zaproponował zapis
sześciu członków rady sołeckie ze wskazaniem po dwie osoby z każdego okręgu.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że podjęta dyskusja oznacza, że zajęli się ważnym tematem.
Przypuszcza, że najprawdopodobniej nie znajdzie się w gminie Wiśniowa ani jedna
miejscowość, w której brakłoby kandydata na sołtysa i kandydatów na członków rady
sołeckiej. Chciałby aby w przyszłości wybory przebiegały w podobny sposób jak w
sąsiednich gminach, gdzie wcześniej zgłasza się kandydatów, zgłoszenia przyjmuje gminna
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komisja, przygotowuje karty do głosowania. Podał przykład gminy Wielopole Skrzyńskie
gdzie w poszczególnych miejscowościach było po kilku kandydatów na sołtysa.
Radny Bogusław Furtek – w odniesieniu do wzoru wykazu osób popierających kandydata na
sołtysa stwierdził, że ludzie nie przynoszą dowodów osobistych na zebranie i dobrze byłoby
wykreślić z tabeli rubrykę nr PESEL.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – wyjaśnił, że podpisy można wcześniej zbierać, a na zebraniu przedłożyć.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że radny Pęczar nadal nie
uzyskał odpowiedzi na swoje pytania. Ponadto zwrócił się z zapytaniem do radnego Furtek
czy składa wniosek.
Radny Bogusław Furtek – potwierdził.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że osoby podpisujące są to stali mieszkańcy sołectwa i absolutnie nie
mają obowiązku przyjścia na zebranie wyborcze jak również nie ma wymogu zbierania
podpisów na zebraniu. Jeżeli z listy będzie wykreślona rubryka PESEL to lepiej wykreślić
cały załącznik bo jest to numer identyfikacyjny, który pojawia się począwszy od wyborów
prezydenckich przez kolejne. Jest to najważniejszy numer identyfikacyjny, który wiele osób
zna na pamięć.
Radny Bogusław Furtek – wycofał zgłoszony wniosek.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – w odpowiedzi na pytanie radnego Pęczar stwierdził, że tych miejscowości, które
pozostawiły zapis o jednym więcej kandydacie do rady sołeckiej niżej miejsc jest niespełna
50%. Zapisy były konsultowane. Dane miejscowości są świadome tego zapisu. Ponadto jest
szansa, że w tych miejscowościach przez kolejne cztery lata nie będzie wyborów
uzupełniających do rady sołeckiej. Zapis taki wprowadza demokrację.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że jeżeli tego zapisu nie ma w mniejszych
miejscowościach to rozumie, że wszędzie uda się przeprowadzić wybory.
Rady Stanisław Rokosz – kontynuując stwierdził, że w przypadku braku jednego kandydata
więcej wyborów się nie przeprowadza, a wybory zarządza rada.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – w przypadku gdy nie ma jednego kandydata więcej wówczas nie przeprowadza się
wyborów.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zaproponował, aby spróbowali
przeprowadzić wybory na nowych przepisach i wówczas będzie można zastanowić się nad
poprawkami, które są niezbędne.
Radny Stanisław Rokosz – zgłosił wniosek o wykreślenie w § 32 pkt 7
Przewodnicząca rady – otworzyła dyskusję w przedmiotowym wniosku. W sprawie wniosku
nikt nie zabrał głosu. Przystawiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie 15
głosami „za” przyjęto wniosek.
Przewodnicząca rady wznowiła dyskusję. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji
podziękowała osobom, które pracowały nad projektem statutu a w szczególności radnemu
Ryszardowi Strzępek za wielki wkład pracy w opracowanie statutów.
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił wniosek formalny o poddanie pod głosowanie kolejno
wszystkich statutów z pominięciem opinii przez stałe komisje.
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 formalny.
Przewodnicząca rady ogłosiła 15 –minutową przerwę
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Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przystąpiono do głosowania nad statutami
sołectw.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Jaszczurowa. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/22/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Jaszczurowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jazowa.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Jazowa. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Jazowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kalembina.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Kalembina W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/24/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Kalembina. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kozłówek.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Kozłówek. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/25/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Kozłówek. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kożuchów.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Kożuchów. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/26/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Kożuchów. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Markuszowa.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Markuszowa. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/27/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Markuszowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niewodna.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Niewodna. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/28/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Niewodna. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
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Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Oparówka.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Oparówka. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/29/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Oparówka. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pstrągówka.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Pstrągówka. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/30/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Pstrągówka. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Różanka.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Różanka. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/31/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Różanka. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szufnarowa.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Szufnarowa. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Szufnarowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tułkowice.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Tułkowice. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/33/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Tułkowice. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wiśniowa.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Wiśniowa. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/34/2015 w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Wiśniowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 14
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – poinformował, że zgodnie z obowiązującym statutem, rada gminy ma uprawnienie
do zwołania zebrań wiejskich, na których będzie dokonany wybór organów sołectwa. Po
konsultacjach z przedstawicielami sołectw zostały ustalone terminy jak w załączniku do
uchwały. Niemniej jednaj zwraca się o dokonanie poprawek: sołectwo Jazowa, Dom Ludowy,
12.04.2015r. niedziela godz. 17.00 Jacek Rybczyk/ Renata Rymarska-Wójtowicz; sołectwo
Kalembina, Dom Ludowy, 23.04.2015r. czwartek, godz. 18.00 Józef Wawrzonek/Adam
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Zięba; sołectwo Kożuchów, Dom Strażaka, 16.04.2015r., czwartek godz. 18.00 Adam Zięba/
Janusz Kawa. Poprawka polega na zamianie przewodniczących z zastępcami
przewodniczącego.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku.
Radny Bogusław Furtek – stwierdził, że na budynkach przejętych na własność gminy jest
tabliczka dom kultury, a nie dom ludowy.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał na jakiej podstawie została dokonana zmiana nazwy domu
ludowego na dom kultury?
Wójt gminy – zobowiązał się sprawdzić sprawę nazewnictwa domów kultury. Jeżeli będzie
konieczność sformalizowania tych nazw postara się jakieś rozwiązania zaproponować.
Wiceprzewodniczący rady – zwrócił się do projektodawcy o rozstrzygniecie kwestii
nazewnictwa. Czy przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
zgłosi wszystkie poprawki czy zainteresowani będą zgłaszać poprawki indywidualnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – zgłosił wnioski o zmianę nazewnictwa: Jaszczurowa: Wiejski Dom Kultury;
Jazowa: Dom Kultury; Markuszowa: Dom Kultury; Oparówka: Dom Kultury; Pstrągówka:
Dom Kultury; Szufnarowa: Dom Kultury
Przewodnicząca rady – otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku o zmianę
nazewnictwa. W sprawie wniosku nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję po czym poddała pod głosowanie wnioski złożone
przez przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej. W
głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęto wnioski.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję po czym poddała pod głosowanie projekt wraz z
przyjętymi wnioskami. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/35/2015 w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 15
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczeń.
Przewodnicząca rady – odczytała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania
odznaczeń dla: Augustyna Grela, Wojciecha Furtek, Ryszarda Strzępek, Zenona
Tomaszewskiego. W gronie prezydium i przewodniczących stałych komisji wytypowane
zostały osoby, które posiadają długoletnią pracę w samorządzie i wykazywały się
największym zaangażowaniem.
Wójt gminy – dopowiedział jako pracodawca również wystąpi o odznaczenia za długoletnią
służbę dla pracowników: skarbnik gminy, sekretarza gminy, kierownika referatu inwestycji
gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego, kierownika GOPS, dyrektora
ZEAS. Rozważa jeszcze dodatkowe kandydatury.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja nie opiniowała projektu. Osobiście popiera
wniosek.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja pozytywnie
zaopiniowała inicjatywę wystąpienia o odznaczenia. Osobiście pogratulował wskazanym
osobom nominacji.
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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 V/36/2015 w sprawie zgłoszenia inicjatywy
nadania odznaczeń. (1 radny nie brał udziału w głosowaniu.) Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 16
Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako
samodzielnej jednostki sądowniczej.
Wójt gminy – poinformował, że w wyniku restrukturyzacji sąd rejonowy w Strzyżowie stracił
status samodzielnej jednostki i jest wydziałem zamiejscowym. Samorządy czynią zabiegi aby
sąd w Strzyżowie był samodzielną jednostką bo jest to związane z rangą sądu. Przez
ministerstwo sprawiedliwości zostały podane warunki jakie sąd musi spełnić aby stał się
samodzielnym sądem. Te warunki zostały spełnione. Zostali poproszeni o pomoc w tej
inicjatywie stąd propozycja uchwały.
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 – komisja nie opiniowała projektu.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – 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 projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/37/2015 w sprawie przywrócenia Sądu
Rejonowego w Strzyżowie jako samodzielnej jednostki sądowniczej. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że projekt był omawiany podczas Komisji Społeczno-Socjalnej.
Zmiany dotyczą podniesienia kwot maksymalnych stypendiów. Otrzymują więcej pieniędzy i
widełki były za niskie aby te kwoty wykorzystać.
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 – komisja nie opiniowała projektu.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – opinia komisji jest
pozytywna. Podniesione zostały widełki: w pkt a) było 140 zł jest 212 zł w pkt b) było 190 zł.
Kwota jednorazowa stypendium wynosi ok 80,00.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/38/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/177/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 18
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 uchwałę w tej sprawie podejmowali na poprzedniej sesji
jednak w sprawie uchwały zostało wszczęte przez Wojewodę postępowanie nadzorcze.
Zastrzeżenia nadzoru prawnego dotyczą komisji zdrowotnej oraz kwestii wyodrębnienia
funduszu w budżetach szkół. W tym zakresie zostało wszczęte postepowanie nadzorcze.
Podjęcie tej uchwały spowoduje umorzenie postepowania.
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 – komisja nie opiniowała projektu.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – komisja nie opiniowała projektu.
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 poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/39/2015 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 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21
lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Wiśniowa na lata 2011-2015.
Wójt gminy – poinformował, że zmianie ulega wykaz lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, z którego wykreśla się lokal w Różance oraz uaktualnia się
metraż pozostałych lokali.
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 – komisja nie opiniowała projektu.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/40/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr
V/29/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 20112015. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 20
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej, (gabinet
stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu przedmiotowych lokalu.
Wójt gminy – zgłosił poprawkę w nazwie uchwały tj. zamiana słowa „przedmiotowych” na
„przedmiotowego”. Następnie poinformował, że projekt uchwały dotyczy gabinetu
stomatologicznego w Wiśniowej. W lutym kończy się umowa najmu. Zależy im aby ten lokal
był wykorzystywany na usługi stomatologiczne. Jak wiadomo na terenie gminy jest to ostatni
gabinet stomatologiczny. Czynią starania o przywrócenie gabinetu stomatologicznego w
Markuszowej ale nie jest to łatwe. Zwrócił się o podjęcie uchwały w celu umożliwienia
podpisania umowy najmu na czas nieokreślony. Poinformował również, że były prowadzone
rozmowy na temat dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych ale termin
spełnienia wymogów został przesunięty do końca 2017 r.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pozostałe komisje nie opiniowały projektu.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
Ośrodka Kultury w Wiśniowej, (gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowych
lokalu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Skarbnik gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy 31.050,00
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801 § 2920 – subwencja oświatowa
29.590,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 § 0970 – Gimnazja – rozliczenia z lat ubiegłych
zwroty ubezpieczeń 1.460,00
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy 61.800,00
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 § 4300 – Pozostała działalność – usługi w zakresie regulowania stanu
prawnego nieruchomości
52.800,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 § 4210 – zakup materiałów 9.000,00
11

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy 92.850,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.050,00
Rozdział 80101 § 4010 – wynagrodzenia osobowe (Zespół Szk.-Przed.) 10.000,00
Rozdział 80110 § 4010 – Gimnazjum - wynagrodzenie osobowe 19.590,00
§ 4210 – Gimnazjum - zakup materiałów 1.460,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 § 6050 wydatki inwestycyjne
– montaż kurtyny w DL Kozłówek 9.000,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75023 § 4010 – wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna 6m-cy 52.800,00
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 – komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Bogusław
Furtek – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – zapoznała się z
proponowanymi zmianami
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr V/42/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 22
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy poinformował:
1. Zlecono wykonanie stołów do Domu Kultury w Kozłówku.
2. W zakresie odśnieżania zrealizowano 130 godzin, natomiast w zakresie posypywania
solą – 90 godzin.
3. W dniu dzisiejszym została przekazana przez Wojewodę promesa na pierwsze z trzech
zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w bieżącym
roku tj. remont drogi Różanka Góra do Sarnówki. W dalszej kolejności czekają
jeszcze na dofinansowanie: droga w Tułkowicach tzw. droga koło p. Gontarza oraz
droga gminna w Oparówce. Wojewoda obiecała środki również na pozostałe zadania.
4. Chodniki przy drogach wojewódzkich. Zgodnie z informacją dyrektora
Wojewódzkiego Zarządu Dróg obydwa zadania zostały przekazane w pierwszej
transzy do zarządu województwa podkarpackiego pod decyzje.
5. Uzyskano pozwolenie na budowę odcinka oświetlenia w Wiśniowej koło cmentarza.
6. Pojawiła się możliwość dofinansowania obiektów sportowych z Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Zasugerowano rozważenie budowy całorocznego lodowiska. Jest to
ciekawy obiekt, który zamiast lodu ma płyty z tworzywa sztucznego o specjalnych
właściwościach, który przy jeździe na łyżwach zachowuje się jak lód. Oglądali taki
obiekt w Żołyni. Koszt inwestycji to ok 470.000 zł. Zakładając, że gmina uzyskałaby
50% dofinansowania musieliby wydatkować ok 240.000 zł środków własnych.
Chciałby w tym zakresie wnioskować o dofinansowanie i od tego uzależnia
rozpoczęcie budowy.
7. W ostatnim tygodniu zostały zakończone prace z opiniowaniem uzgodnień
dotyczących zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie
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studium będzie wyłożone do publicznej wiadomości. Wyłożenie będzie planowane w
dniach od 9 do 30 marca. Natomiast w dniu 6 marca o godz. 10.00 w sali posiedzeń
Urzędu Gmin odbędzie się spotkanie z projektantem, który opracowywał zmianę
studium. 27 marca odbędzie się dyskusja publiczna.
8. Ustalono termin spotkania rolników z przedstawicielami z ARiMR w zakresie dopłat
bezpośrednich oraz PROW-u na dzień 5 marca. W Ośrodku Kultury w Wiśniowej o
godz. 10.00. Zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji w terenie.
9. Podjęto dyskusję z powiatem nt. funkcjonowania i współpracy Powiatowego Ośrodka
Kultury i Turystyki z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej. W związku z tym odbędzie
się spotkanie w dniu 25 lutego o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.
Przystąpiono do punktu 23
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie protokołu z sesji w dniu 30 stycznia
2015r. 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 IV/4/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
Przystąpiono do punktu 24
Sprawy różne.
Przewodnicząca rady poinformowała, że do biura rady wpłynęło pismo:
- ZEAS informujące o wysokości wypłaconych wyrównaniach średniorocznych wynagrodzeń
dla nauczycieli. Zwróciła się do wójta gminy o przedstawienie sprawozdania w tym zakresie.
Wójt gminy – stwierdził, że obowiązek wynika z art. 30 Karty nauczyciela. Ogólna kwota za
2014 r. wyniosła ok 126 tys. zł. Przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na następny
rok szkolny będą się zastanawiać nad rozwiązaniem aby zapłata była za wykonaną pracę.
Najprostszym rozwiązaniem jest zwiększenie godzin nadliczbowych, ale nie zawsze jest taka
możliwość bo nauczyciele mają niepełne etaty bądź ze względów społecznych. Ponadto nie
chce zwiększać puli na wynagrodzenia tylko zagospodarować konieczne wydatki.
Radny Stanisław Rokosz – w kwestii odśnieżania zwrócił się o zmianę kolejności odśnieżania
z uwagi, że do Tułkowic pług dociera dopiero w godzinach popołudniowych.
Rady Eugeniusz Świstak – zwrócił się do przewodniczącej rady o organizowanie sesji rady w
stałych godzinach i dniach tygodnia.
Przewodnicząca rady – odpowiedziała, że bieżąca sesja jest sesją nadzwyczajną.
Radny Ryszard Strzępek – jeżeli jest to możliwe zwrócił się o umieszczanie przy uchwałach
wyników głosowania. Wspomniał, że podjęta uchwała na początku kadencji dotycząca diet
dla radnych została przez jednego z radnych skrytykowana w jego miejscowości pomimo, że
w głosowaniu było 15 „za” 0 głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. Boli go, że na tej sali
radny nie ma odwagi powiedzieć, że uchwała mu się nie podoba, a pojedzie do swoich
znajomych i krytykuje własne decyzje.
Przewodnicząca rady – decyzje podjęte na tej sali powinny być przemyślane,
przedyskutowane i przegłosowanie zgodnie z sumieniem. Ubolewa, że taka sytuacja miała
miejsce.
Przystąpiono do punktu 25
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 V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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