O.0002.3.2015
Protokół Nr VI/6/15
z VI sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 27 marca 2015 r.
VI sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Wiśniowej i trwała do godz. 13.30. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (Zenon Tomaszewski
przybył z opóźnieniem)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Komendant Powiatowy Policji - Zenon Wierzchowski
- Kierownik Posterunku Policji we Frysztaku – Grzegorz Rec
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie – Marek
Rysz
- Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Kazimierz Furtek
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – Stanisława
Saletnik
- 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 VI 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.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
Wójt Gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniowa.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad
zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady odczytała porządek obrad:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2014 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2015r. oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2015r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami.
4. Podjęcie uchwały w spawie uchylenia uchwały Nr VI/42/2003 Rady Gminy
w Wiśniowej z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw
Gminy Wiśniowa.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury
i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wiśniowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
12. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad VI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2014 r.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – poinformował, że po objęciu
stanowiska 4 marca stopniowo wdraża się w problemy społeczeństwa lokalnego. Komenda
powiatowa obsługuje rejon całego powiatu. Gmina Wiśniowa podlega pod Posterunek Policji
we Frysztaku. Odnośnie przestępczości na terenie gminy w rozbiciu na poszczególne
kategorie przedstawił, że w 2014 r. odnotowano 6 kradzieży, w tym 5 zostało wykrytych.
Kradzież z włamaniem: 11 w tym 7 wykrytych; uszkodzenie rzeczy: 2 w tym 1 wykryte,
uszkodzenie ciała: 2 w tym 2 wykryte. Wypadki drogowe. W 2013 roku zaistniało
7 wypadków natomiast w 2014 r. – 3 w tym 2 ofiary śmiertelne. Kolizje w 2013 – 53
natomiast w 2014: 46. Tendencja jest spadkowa. Osoby w stanie nietrzeźwości kierujące
pojazdami mechanicznymi w 2013- 17 w 2014 – 9. Osoby w stanie nietrzeźwości kierujące
pojazdami nie mechanicznymi w 2013 – 14, w 2014 r.- 19 osób. Stwierdził, że akcje
„Trzeźwy poranek” i duża ilość kontrolowanych pojazdów przynosi pozytywne efekty i
zmniejszenie liczby wypadków. Ponadto poinformował, że punkt przyjęć interesantów w
byłym posterunku policji jest czynny w środę w godz. 7.30-11.00.
Kierownik Posterunku Policji we Frysztaku Grzegorz Rec – dopowiedział, że policja
prowadzi akcje profilaktyczne: „Razem bezpieczniej”, „Bezpiecznej w podeszłym wieku”,
„Bezpieczne zabytki”, „Ostrożnie pies”. „Ogólnopolski głos profilaktyki”. W celu poprawy
bezpieczeństwa na terenie gminy Wiśniowa i Frysztak komendant powiatowy wyznaczył
następujące cele: podniesienie poziomu wykonywanych czynności na miejscu przestępstwa
i wykroczenia, doskonalenie obsługi i przyjęć interesantów, poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Angażują drogówkę z komendy wojewódzkiej z reguły cztery radiowozy raz w
tygodniu pełni służbę na terenie gminy Wiśniowa. Dużym problemem na terenie gminy jest
przemoc w rodzinie. W ubiegłym roku prowadzili 7 postepowań przygotowawczych,
wszystkie zakończyły się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. W celu poprawy
bezpieczeństwa organizują debaty społeczne dlatego zwrócił się do sołtysów, jeżeli są
organizowane zebrania wiejskie, aby informacja o zebraniu wpłynęła do posterunku policji
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we Frysztaku lub komendy w Strzyżowie. Dzielnicowi będą się starali uczestniczyć w takich
zebraniach.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie Marek Rysz
– przedstawił statystykę zdarzeń, które odnotowali w powiecie w 2014 r. W 2014 ogółem na
terenie powiatu zanotowano 746 zdarzeń w tym 11 alarmy fałszywe, 116 pożary, 619
miejscowe zagrożenia. Z tego na terenie gminy Wiśniowa było 7 pożarów, 67 miejscowych
zagrożeń, 0 alarmów fałszywych alarmów. Łącznie 74 zdarzenia w porównaniu z
pozostałymi gminami: Strzyżów 210, Niebylec 167, Frysztak 121, Czudec 174. Najczęstsze
przyczyny powstawania pożarów: 3 podpalenia i inne akty terroru (głownie podpalenie
trawy), 3 nieustalone, 1 nieostrożność w posługiwaniu się ogniem. Miejscowe zagrożenia: 15
w wyniku huraganów silnych wiatrów, 15 gwałtowne opady, 13 nietypowe zachowanie
zwierząt domowych, 11 nieustalone przyczyny. Odnośnie statystyk gdzie ludzie odnoszą
obrażenia lub ponoszą śmierć w 2014 r. odnotowano na terenie powiatu 12 ofiar śmiertelnych,
z tym, że na terenie gminy Wiśniowa takich osób nie odnotowali, natomiast było na terenie
gminy 11 osób rannych ( w tym 1 dziecko) przy liczbie 175 w powiecie (w tym 30 dzieci).
Ochronę przeciwpożarową zapewnia również sieć ochotniczych straży pożarnych i krajowy
system ratowniczo-gaśniczy, którym przy okazji podziękował za współpracę. W założeniu
strażacy mają przybyć na miejsce zdarzenia do 15 minut i w ok 80% przypadków ten czas
zachowują. Zwrócił się z prośbą o apelowanie do mieszkańców o niewypalanie traw, które
niesie zagrożenie dla życia ludzkiego. Od 20 marca numer alarmowy 999 obsługuje
dyspozytornia w Krośnie.
Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Kazimierz Furtek – w imieniu
własnym i zarządu gminnego podziękował za dobrą współpracę wskazując na braki
w umundurowaniu, które na bieżąco są uzupełniane.
Wójt gminy – stwierdził, że spotkanie jest okazją do dyskusji o stanie bezpieczeństwa. Cieszy
się z kolejny rok gmina Wiśniowa jest na pierwszym miejscu w powiecie jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo, minimalizowanie zagrożeń. Na pewno jest to zasługa wielu ludzi, którzy
się do tego przyczyniają m.in. policjanci strażacy za co dziękuje. Podziękował również za
podejmowane działania prewencyjne. Zapewnił, że dzielnicowi będą informowani
o zebraniach wiejskich. Podziękował za współpracę straży pożarnej. Gmina Wiśniowa nie
tylko jest w statystykach bezpieczną gminą ale również w odczuciu mieszkańców.
Sołtys Augustyn Grela – zwrócił się z prośbą o interwencję przy nielegalnych wyścigach
samochodowych i motorowych. Kolejna sprawa dotyczy usytuowania znaku WIŚNIOWA od
strony Szufnarowej, który jest w takim miejscu, że rozpędzone samochody hamują dopiero po
zjeździe z górki. Zwracali się do zarządcy dróg wojewódzkich o przesuniecie znaku o 250 m,
tak aby jadący wiedział, że wjeżdża w miejscowość zabudowaną. Poruszył również problem
wyjazdu z przysiółku Balice w Wiśniowej do drogi wojewódzkiej. Zwrócił się do wójta
i rady gminy o pomoc w załatwieniu sprawy.
Kierownik Posterunku Policji we Frysztaku Grzegorz Rec – w odniesieniu do wyścigów
motoryzacyjnych stwierdził, że będą się starali interweniować poprzez patrole
nieoznakowane, wideo rejestratory.
Sekretarz gminy – dołączył się do wypowiedzi sołtysa z Wiśniowej potwierdzając pojawienie
się na drogach powiatowych ścigających się motocyklistów.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – w kwestii znaków drogowych
stwierdził, że policja nie ustawia znaków drogowych, ale jeżeli będzie wniosek od
społeczeństwa podczas wiosennego przeglądu dróg, zwrócą na to uwagę i będą wnioskować.
Sołtys Zbigniew Miga – stwierdził, że statystyki przedstawione przez komendantów są
adekwatne do stanu rzeczywistego. Jednak jest wiele spraw, które nie oglądają światła
dziennego, bo mieszkańcy nie zgłaszają na policję m.in. automobilistów, którzy ruszają
z piskiem opon, wywózki drzewa z lasu przez samochody ciężarowe.
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Wójt gminy – w kwestii wywozu drewna lasu stwierdził, że problem pojawia się w okolicach
zimy i należy każdy przypadek analizować osobno bo nie każda droga jest przygotowana do
tego, żeby pojechał samochód ciężarowy w każdych warunkach. Jest możliwość zwrócenia
się do zarządcy o jednorazowe pozwolenie. Był jeden przepadek kiedy wydał takie
zezwolenie. Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić policji sytuacje przewozu drewna po
drogach gminnych, jeżeli kierowca nie ma zezwolenia to jest karany mandatem.
Kierownik Posterunku Policji we Frysztaku Grzegorz Rec – zwrócił się do mieszkańców aby
pomagali
w łapaniu kierowców łamiących przepisy chociażby przez podanie numeru rejestracyjnego.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że jadąc bezpiecznie zgodnie z przepisami spotyka się
z trąbieniem albo mruganiem światłami. Nawet jeżeli spiszą numery kierowcy łamiącego
przepisy to nie udowodnią tego. Następnie w kwestii skrzyżowania w Strzyżowie drogi
wojewódzkiej z drogą Grodzisko-Różanka, na której jest zaznaczona wysepka wyłączająca
z ruchu stwierdził, że nikt nie jest w stanie ominąć tej wysepki. Zwrócił się o przyglądniecie
się tej wysepce.
Kierownik Posterunku Policji we Frysztaku Grzegorz Rec – stwierdził, że problem był
dogłębnie badany ponieważ jest tam zakład wulkanizacyjny i w okresie wymiany opon
w sezonie wiosennym i letnim przy skrzyżowaniu zatrzymywało się dużo aut. Wysepka miała
ograniczyć zatrzymywanie się na skrzyżowaniu.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – stwierdził, że w przypadku wymijania
na podwójnej ciągłej, kierowca jest świadkiem. Dużo osób korzysta z kamer i nagrywają
filmiki, które trafiają do policji.
Radny Kazimierz Pęczar – w kwestii skrzyżowania w kierunku Grodziska stwierdził, że nie
można brać pod uwagę prowadzącego działalność gospodarczą, któremu poprzez wyłączenie
z ruchu pewnego obszaru „robi się dobrze”.
Kierownik Posterunku Policji we Frysztaku Grzegorz Rec – wyjaśnił, że wysepka miała
spowodować aby samochody nie zatrzymywały się.
Wiceprzewodniczący rady radny Kazimierz Jakobsze – cieszy się, że jest dobrze jednak
przyglądając się przepisom nie zwracają uwagi i nie ma presji społeczeństwa na to aby ktoś
się przyznał do tego, że nie buduje się bezpiecznych dróg. Ściganie i karanie nigdy nie będzie
przynosiło zamierzonych efektów w obliczu warunków jakie są: ilości różnorakich pojazdów,
rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym upadku transportu kolejowego. Transport
przeniósł się na drogi, które pod względem szerokości ilości pasów nie zmieniły się od wielu
lat. Zwrócił się aby ich presja na rządzących skupiała się nie na karaniu tylko na stwarzaniu
warunków porównywalnych do europejskich. Zapytał Komendanta czy jest szansa na
przywrócenie posterunku policji w Wiśniowej.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – stwierdził, że restrukturyzacja policji
odbyła się na terenie całej Polski, ale z doświadczenia wie, że likwidowano posterunki policji,
a po kilku latach znowu posterunki, komisariaty powstawały. Jak będzie w przyszłości trudno
mu powiedzieć.
Radny Eugeniusz Świstak – podziękował policji za patrole samochodami nieoznakowanymi
w Markuszowej i zwrócił się również o patrole w innych jak ustalone miejsca. Ponadto
zwrócił uwagę na samochody ciężarowe, których ciężar przekracza dopuszczalny tonaż mostu
w Markuszowej. Wspomniał również o problemie szybko jeżdżących motocyklistów.
Radny Ryszard Strzępek – w nawiązaniu do samochodów nieoznakowanych zwrócił się
o skierowanie patroli również do Różanki.
Radny Włodzimierz Pietryka – w kwestii transportu wie, że na dzień dzisiejszy Posterunek
we Frysztaku dysponuje tylko jednym pojazdem, z którego korzystają dzielnicowi oraz
prewencja. Stwierdził, że rada musi poprzez petycje do komendy wojewódzkiej lub
dofinansowanie spowodować zakup dodatkowego radiowozu.
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Przewodnicząca rady – zwróciła się z prośbą o częstsze patrole ponieważ w związku
z nadchodzącą wiosną nasilają się działania domokrążców i oszustów natomiast obecność
policji daje poczucie bezpieczeństwa osobom starszym pozostającym w domach.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – stwierdził, że obecnie najczęściej
pojawiają się przedstawiciele firm energetycznych, pod których też podszywają się
przestępcy. Jeżeli pojawiają się osoby nieznane policja prosi o telefon. Policja przyjedzie
i sprawdzi. Jeżeli działają oni nielegalnie jest duża szansa, że takie osoby zatrzymają
i zadziałają prewencyjnie. Wspomniał również, że przeprowadzili debatę z osobami starszymi
nad metodą „na wnuczka”.
Sołtys Zbigniew Miga – w kwestii wysepek drogowych zwrócił uwagę na ich wykonawstwo.
Są robione z bardzo twardego granitu i są ostre, a czasami sytuacja wymaga wjechania na
wysepkę. Wystarczyłoby aby krawężniki były półokrągłe o kącie 45 stopni. W kwestii
wymijania na podwójnej ciągłej uważa, że Polakom w każdej dziedzinie brakuje
elementarnego poszanowania prawa czego w innych krajach europejskich nie ma. Ponadto
szlak drożny został wytyczony kilkaset lat, a w tej chwili jeżdżą nim tiry. Oczywiście wiąże
się to z pieniędzmi ale oni na to nic nie poradzą.
Skarbnik gminy – wspomniała o osobach, które zbierają pieniądze po domach na różne cele.
Przerażona była, gdy jedna z takich osób pokazała jej listę sąsiadów, którzy podawali swoje
dane osobowe, podpisywali się co oszuści mogli wykorzystać.
Przewodnicząca rady - stwierdziła, że będą informować o takich sytuacjach na zebraniach
wiejskich, ale w zebraniach nie uczestniczą wszyscy mieszkańcy więc zwróciła się do
komendanta policji o wystąpienie do proboszczów parafii aby odczytali w ogłoszeniach
parafialnych informację o nie podpisywaniu, nie podawaniu swoich danych osobowych bo są
to bardzo ważne sprawy, a oni nie są w stanie dotrzeć do wszystkich mieszkańców.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – potwierdził, że jest to bardzo dobra
forma, ale najlepsza forma to przekaz w domu bo ludzie starsi nie wiedzą, że na podstawie ich
danych personalnych można wziąć kredyty przez Internet. Trzeba ich uświadamiać w sposób
prosty: „nie podajemy danych nie wpuszczamy do domu, jak się ktoś taki pojawi dzwonimy
na policję”. Sposobów działania oszustów jest zgłoszenie. Natomiast jest szereg wykroczeń
gdzie osoba pokrzywdzona musi być znana, aby skutecznie zareagować, czyli musi być strona
pokrzywdzona aby mogli skierować wniosek do sądu.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca podziękowała służbom mundurowym za przybycie po czym ogłosiła 15
minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 2.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2015r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2015r.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Stanisława
Saletnik – w odniesieniu do programów jak również sprawozdania z realizacji stwierdziła, że
znacząco nie zmieniły się w porównaniu z latami ubiegłymi. Następnie przedstawiła
informacje natury ogólnej o problemie alkoholizmu i narkomanii.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy
w odniesieniu do proponowanych programów.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – pod względem merytorycznym komisja nie opiniowała projektu natomiast pod
względem finansowym zgłosił wniosek o dokonanie poprawki i wykreślenie pozycji pokrycia
kosztów w izbie wytrzeźwień o 1.500 zł oraz zmniejszenie dochodów i wydatków komisji
o 1.500 zł ponieważ środki te zostały zabezpieczone w budżecie gminy Wiśniowa.
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Skarbnik gminy – dopowiedziała, że kwota 75.000 zł jest to kwotą początkową ale po
rozliczeniu roku 2014 r. przedstawi rozliczenie i trzeba będzie z wolnych środków zwrócić
ponad 20.000 zł na profilaktykę ponieważ większe były dochody niż wydatki. Zwróciła się
o wykorzystanie tych dodatkowych środków.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem proponowanych poprawek przez
komisje budżetową.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja zapoznała się
z działalnością Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i pozytywnie
zaopiniowała programy. Osobiście chciałby aby w przyszłych latach bardziej skupili się
w większym stopniu również na narkomanii ponieważ u młodych ludzi marihuana jest coraz
częściej substytutem alkoholu.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał
głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” Rada przyjęła
wniosek.
Przewodnicząca rady – otworzyła dyskusje nad projektem uchwały.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję po czym poddała pod głosowanie projekt wraz
z przyjętym wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VI/43/2015
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2015r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2015r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że przy opracowywaniu statutów sołectw pojawił się
problem z konsultacjami ponieważ nie ma opracowanej uchwały określającej procedurę
konsultacji. W związku z powyższym wraz z radnym Kazimierzem Jakobsze opracowali
projekt uchwały. Opracowując uchwałę posiłkowali się uchwałami z innych gmin. Myśli, że
uchwałę będzie można doprecyzować po przeprowadzeniu kilku konsultacji. Uchwała była
przedmiotem prac komisji.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – 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 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VI/44/2015 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. (1 radny nie brał udziału w głosowaniu.)
Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w spawie uchylenia uchwały Nr VI/42/2003 Rady Gminy w Wiśniowej
z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Wiśniowa.
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Radny Ryszard Strzępek – odnośnie statutów sołectw poinformował, że zostały
zaakceptowane przez nadzór prawny wojewody poza jednym punktem tj. w § 6 pkt 8 lit. b,
który został uchylony. Dodatkowo poinformował, że ten punkt został przepisany z dotychczas
obowiązujących statutów. Statuty zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym i weszły
w życie 20 marca. Natomiast proponowana uchwała dotyczy uchylenia uchwały, która
przyjmowała poprzednie statuty. Uchwalając statuty uchylali tylko załączniki do uchwały.
Jest to sprawa techniczna.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja nie opiniowała
projektu uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – 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 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VI/45/2015 w sprawie uchylenia uchwały
Nr VI/42/2003 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutów sołectw Gminy Wiśniowa. (1 radny nie brał udziału w głosowaniu.)
Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wójt gminy – poinformował, że zaszła potrzeba opublikowania uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wcześniej nie było zapisu, który pozwalałby na
opublikowanie uchwały natomiast wcześniej trwała dyskusja i nie było pewności czy uchwałę
publikować czy nie. Wprowadzając zapis o publikacji czynią zadość interpretacji RIO.
Obowiązywanie uchwały od 1 stycznia 2015 r. i podstawy formalne nadal są utrzymane.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo – Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu 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 VI/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/5/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.
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Wójt gminy – poinformował, że Wojewoda Podkarpacki zwróciła się do wójtów o zawarcie
porozumienia
w sprawie uchwały dotyczącej regulacji rynku paliw. W momencie zaistnienia sytuacji
kryzysowej stanu wojennego, wojny rynek paliw jest regulowany. Porozumienie przekazuje
gminie zadania wydania upoważnień do zakupu paliw, ewidencjonowania tych upoważnień.
Jest to kolejne zadanie, które nie wynika z ustawy, a jest realizowane przez gminę.
O kosztach w porozumieniu nie ma mowy. W obliczu kryzysu wójt i tak ma wiele zadań w
dlatego zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo – Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy w rozmowach z wojewodą dało się wyczuć, że
porozumienie związane jest z obecną sytuacją na wschodzie Europy bo ustawa obowiązuje od
2007 roku, a oni przyjmują to niemal z opóźnieniem 10-letnim.
Wójt gminy – odpowiedział, że nie ma paniki i mobilizacji ale na przełomie ostatnich dwóch
trzech miesięcy daje się odczuć przywiązywanie większej wagi do spraw obronnych niż w
ubiegłych latach.
Nikt więcej 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 VI/47/2015 w sprawie zawarcia porozumienia
z Wojewodą Podkarpackim. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu
na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą
w Wiśniowej.
Wójt gminy – zgłosił poprawkę w § 2 wykreślenie słów „w formie dotacji celowej”.
W kwestii uchwały poinformował, że na terenie gminy jest zlokalizowany zespół pałacowoparkowy, obiekt powiatu strzyżowskiego, który na przestrzeni lat nie miał właściciela.
Obiekty świadczące o dziedzictwie kulturowym wpisane do rejestru zabytków niszczały przez
wiele lat. W ostatnich latach w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego za
kwotę ponad 4 mln. zł została przeprowadzona gruntowna modernizacja parku i jednego
skrzydła stajni z przekształceniem obiektu na obiekt konferencyjno-noclegowy. Zgodnie z
założeniem projektu było utworzenie na terenie parku instytucji związanej z kulturą i taka
instytucja powstała. Jej założycielem jest powiat strzyżowski, a jej zadanie to krzewienie
kultury i rozwój turystyki. Proponowana dotacja ma pokazać dobrą wolę gminy aprobatę
działań starostwa powiatowego i wspomóc ośrodek w podejmowaniu działań.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał
głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada przyjęła
wniosek.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja pozytywnie
opiniowała projekt uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Stanisław Rokosz – zaproponował aby zwrócić się do dyrektora o otwarcie obiektu
w wyznaczony dzień celem umożliwienia mieszkańcom zwiedzania.
Wójt gminy – poinformował, że przy okazji plenerów malarskich chcą umożliwić zwiedzenie
tego obiektu.
Sołtys Augustyn Grela – poinformował, że jeżeli grupa jest zorganizowana to należy zamiar
zwiedzania zgłosić dzień wcześniej i bez problemu obiekt zostaje udostępniony.
Nikt więcej 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 VI/48/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego
Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2015 r.
Wójt gminy – poinformował, że podjęcie uchwały wynika z ustawy o ochronie zwierząt.
Projekt został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii. Zgłosił wniosek
o zmianę zapisu w rozdziale IV §9 ust. 2 słów „w Wysokiej Strzyżowskiej” na „Wesoły
Kundelek w Lesku”, związane jest to z tym, że mają obietnicę współpracy ze schroniskiem w
Lesku, natomiast schronisko w Wysokiej Strzyżowskiej nie jest formalnie wpisane do rejestru
prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał
głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” Rada przyjęła
wniosek.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja zapoznała się
z projektem uchwały, ale nie opiniowała go.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja zapoznała się z projektem ale nie opiniowała. Osobiście uważa, że
uchwała jest pozytywna jednak ma kilka spostrzeżeń odnośnie regulaminu, a mianowicie czy
jest konieczny dokładny adres p. Niedzieli w związku z ustawą o ochronie danych
osobowych. Ponadto w słowniczku wyjaśnione jest słowo właściciel jako osoba będąca
mieszkańcem gminy. Co ze zwierzętami, których właścicielem jest osoba spoza terenu gminy
bądź w przypadku poszukiwania dla zwierzęcia nowego właściciela.
Wójt gminy – w kwestii umieszczenia adresu uważa, że powinien występować i nie jest to
duże naruszenie z uwagi, że mają ustne porozumienie z p. Niedziela. Odnośnie określenia
właściciela nie widzi przeszkód w uściśleniu zapisu. W związku z tym zgłosił wniosek aby
w §4 pkt 3 wykreślić słowa; „będącą mieszkańcem gminy Wiśniowa”
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał
głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada przyjęła
wniosek.
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 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VI/49/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa
na 2015 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że po przeanalizowaniu dotychczas obowiązującego regulaminu
doszli do wniosku, że nie jest on dostosowany do rzeczywistości tym bardziej, że po
rozbudowie kanalizacji przyjęli nowych odbiorców do sieci. W odniesieniu do projektu
uchwały zgłosił cztery poprawki do regulaminu, które nie wpływają merytorycznie na treść.
Poprawka I: W rozdziale III § 7 w pkt 1 dodanie zwrotu: „Zawarcie umowy odbywa się na
wniosek odbiorcy”.
Poprawka II: w § 9 w pkt 4 wykreślić ppkt. 3: „w przypadku wygaśnięcia umowy
z odbiorcą”.
Poprawka III: zamiany słowo „przedsiębiorstwo” słowem „gmina” w: § 16 pkt 7; § 24 pkt 1
ppkt 1; § 25
Poprawka IV dotyczy w § 30 w pkt 4 w pierwszym zdaniu wykreślenie słów: „przez gminę”
natomiast w drugim zdaniu zastąpić słowo „Gmina” słowami „Wójt Gminy”. W pkt 5
zastąpić słowo: „gmina” na „Wójt Gminy Wiśniowa”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o dokonanie zgłoszonych poprawek.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” Rada przyjęła wnioskowane poprawki.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja zapoznała się z projektem ale nie opiniowała. Ponadto ma wątpliwości § 1
mówi, że regulamin określa zasady zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na
terenie Gminy Wiśniowa zwaną dalej „Gminą”, w tym prawa i obowiązki Gminy oraz
odbiorców usług, natomiast w regulaminie używane słowo „gmina” w jego przekonaniu
znaczy co innego i jest ono nie trafione. Zapytał czy w §7 pkt 3 byłoby możliwe zapisanie
bardziej zrozumiale przepisu ponieważ użyte słowo „uprawdopodobnieniu” jest trudnym
słowem do zrozumienia. W §14 pkt 6: „W przypadku, gdy Odbiorca nie uiścił opłat za pełne
dwa okresy obrachunkowe, w terminie 14 dni Gmina wyśle upomnienie na koszt Odbiorcy.
Koszt upomnienia ustalany jest przez Gminę” jego zdaniem bardziej poprawne byłoby
wpisanie „wójt gminy” zamiast „gmina”
Wójt gminy – stwierdził, że w tym przypadku wiadomym jest, że wójt działa w imieniu
gminy. Te wszystkie wątpliwości wynikają z tego, że w gminie nie ma przedsiębiorstwa więc
gmina wchodzi w rolę przedsiębiorstwa.
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 VI/50/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu
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Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
Wójt gminy – zgłosił poprawkę o poszerzenie proponowanych zmian o zmiany przedłożone
w dniu dzisiejszym:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność (projekt POKL, Przedszkolak oraz Trzylatek),
Zwrot środków z WUP z 2014r.
38.011,58
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność (Projekt Przedszkolak)
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe 13.294,00
§ 4117 – składki ZUS
2.825,00
§ 4127 – składki na fundusz pracy 499,66
16.618,66
Rozdział 80195 – Pozostała działalność (Projekt Trzylatek)
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe 17.114,00
§ 4117 – składki ZUS 3.636,00
§ 4127 – składki na fundusz pracy 642,92
21.392,92
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie wnioskowanych poprawek przez wójta
gminy. Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 14 głosami
„za” rada przyjęła poprawki.
Skarbnik gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 r.:
I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:
1. dział 600, rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych – dotacja celowa 160 000,00
z przeznaczeniem na:
2. dział 600, rozdział 60078 – przebudowa drogi Tułkowice – Góra Różanka Rola wraz
z przebudową przepustu - 160 000,00
II. Dokonuje się zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
polegających na przeniesieniu planu kosztów obsługi gospodarki odpadowej z działu 750 do
działu 900:
1. Zmniejsza się plan wydatków:
1) dział 750:
- 75023 § 4010-01 wynagrodzenia osobowe –
27 000,00
- 75023 § 4040-02 dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 140,00
- 75023 § 411-01 składki ZUS –
4 642,00
- 75023 § 412-01 – składki na fundusz pracy –
662,00
- 75023 § 444-01 – fundusz świadczeń socjalnych –
1 100,00
2) dział 750:
- 75095 § 4100-01 – inkaso – sołtysi –
10 000,00
OGÓŁEM: 45 544,00
2. Zwiększa się plan wydatków:
1) dział 900:
- 90002 § 4010-01 –
27 000,00
- 90002 § 4040-02 –
2 140,00
- 90002 § 4110-01 –
4 642,00
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- 90002 § 4120-01 –
- 90002 § 4440-01 –
- 90002 § 4010-01 –

662,00
1 100,00
10 000,00
OGÓŁEM: 45 544,00

III. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy:
1) dział 900, rozdział 90001 § 0070 – wpływy z różnych dochodów (zwrot środków po
rozliczeniu VAT z 2014 r.) – 208 134,00
IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:
dział 010 Rolnictwo: rozdział 01009 – Spółki wodne – dotacja celowa z budżetu na
dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych ( spółka wodno-wodociągowa Tułkowice) – 8 000,00
1) dział 600 Transport i łączność: rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – udział własny budżetu
gminy do modernizacji dróg przy udziałem dotacji z FOGR - 20 000,00
2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami:
- zakup wyposażenia (siłownia), budynek komunalny Szufnarowa 15 000,00
- wykonanie altany dla miejscowości Różanka (obok obiektu szkoły)
20 000,00
3)
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
a) rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna – zakup samochodu dla OSP Jazowa – 40 000,00
b) rozdział 75403 Jednostki terenowe policji – dotacja na fundusz wsparcia policji na zakup
samochodu – 3 000,00
4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakupy bieżące lamp na uzupełnienie
oświetleń ulicznych – 3 000,00
b) - wydatki na inwestycje – wykonanie map pod budowę nowych oświetleń
ulicznych –
9 134,00
c) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – koszty związane z utrzymaniem bezdomnych
psów oraz transport do schroniska 10 000,00
5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
a) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe na
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla
Parafii- 30 000,00
W tym:
- parafia Rzymsko- Katolicka Niewodna –
10 000,00
- parafia Rzymsko- Katolicka Dobrzechów (dla Kozłówka) - 10 000,00
- parafia Rzymsko- Katolicka Wysoka Strzyżowska ( dla Oparówki) – 10 000,00
b) rozdział 92195 Pozostała działalność:
- dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalności pożytku publicznego, w tym:
- dofinansowanie inicjatyw integracji społecznej poprzez stowarzyszenia KGW – 26 000,00
- dofinansowanie inicjatywy w zakresie kultury (plenery malarskie) - 10 000,00
- dofinansowanie inicjatyw kulturalnych poprzez stowarzyszenie (organizowanie koncertów
i imprez) – 4 000,00
- dotacja celowa dla samorządu Powiatu Strzyżowskiego na zadanie bieżące, realizowane na
podstawie porozumień w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej
– 10 000,00
OGÓŁEM: 208 134,00
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy, które były
załączone wraz z materiałami i zaopiniowała je pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – zapoznała się
z proponowanymi zmianami w budżecie ale nie opiniowała ich.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Kazimierz Pęczar – w związku z wcześniejszą dyskusją nad zakupem samochodu dla
policji zapytał czy środki przeznaczone są na zakup radiowozu oznakowanego czy
nieoznakowanego?
Wójt gminy – odpowiedział, że w prośbie od policji mowa jest o radiowozie czyli
oznakowany.
Wiceprzewodniczący Kazimierz Jakobsze – zwrócił się do wójta o wyjaśnienie punktów
dotyczących plenerów malarskich i inicjatyw kulturalnych.
Wójt gminy – odpowiedział, że generalnie całość 40.000 zł przeznaczonych na współpracę
z organizacjami pożytku publicznego ma na celu zachęcenie organizacji pozarządowych do
zaangażowania się. 26.000 zł jest zabezpieczone dla kół gospodyń wiejskich, 10.000 plenery
malarskie, które organizowane są corocznie wraz z Towarzystwem im. Zygmunta
Mycielskiego. Natomiast 4.000 zł są to środki, na które będzie ogłoszony konkurs na zachętę
dla organizacji.
Radny Stanisław Rokosz – zgłosił uwagę na błędną nazwę Powiatowego Centrum Kultury
i Turystyki z siedziba w Wiśniowej w proponowanych zmianach. Ponadto zwrócił się
o uściślenie gdzie będą wykonywane mapy pod oświetlenie?
Wójt gminy – odpowiedział, że przy drodze gminnej Kozłówek w stronę fundacji TROSKA,
Jazowa koło domu Ludowego, początek drogi Wiśniowa- Rakówki do istniejącego
oświetlenia, oraz początek drogi Wiśniowa Balice-Niewodna.
Sołtys Wiśniowej Augustyn Grela – zapytał o odcinek bez oświetlenia w Wiśniowej
w kierunku Cieszyny. Są tam mapy zrobione, jest to jeden z bardziej niebezpiecznych
odcinków . Już trzy ofiary wypadków poniosły na tym odcinku śmierć. Podobnie przy drodze
wojewódzkiej od strony Szufnarowej.
Wójt gminy – stwierdził, że te zadania były zgłaszane na zebraniach wiejskich i na pewno
będzie proponował projektowanie oświetlenia w kierunku Frysztaka. Kwestia oświetlenia
w stronę Olszyn jest to większy projekt ale również będzie go proponował.
Sołtys Krystyna Makara – zapytała czy oświetlenie koło domu ludowego jest połączone
z oświetleniem w kierunku Kozłówka?
Wójt gminy – odpowiedział, że jest to uzupełnienie lamp.
Sołtys Krystyna Makara – potwierdziła, że o to jej chodziło.
Radny Zenon Tomaszewski – stwierdził, że rada sołecka w Niewodnej składała wniosek
o kontynuację budowy oświetlenia od domu strażaka w kierunku p. Tokarskiego jest to ok
3 lamp.
Wójt gminy – odpowiedział, że ten odcinek nie jest zaprojektowany. Wszystkie propozycje
rad sołeckich zbiorą w formę planu czteroletniego i nad nim będą dyskutować.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz
z przyjętymi poprawkami.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VI/51/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r. Uchwała w załączeniu.
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Przewodnicząca rady ogłosiła 15-minutowa przerwę
Po przerwie przystąpiono do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
Wójt gminy – projekt dotyczy sprawy, która już wcześniej była dyskutowana tj. sprzedaż
fragmentu drogi panu Berłowskiemu, który zakupił nieruchomości wokół drogi. Droga jest
nie używana, jednak zgłosił się mieszkaniec twierdzący, że jeżeli sprzedadzą fragment drogi
to będzie miał utrudniony dojazd do swoich działek. Zostało to uregulowane w ten sposób, że
gmina przejmie fragment drogi w innym miejscu. Jego zdaniem sprzedaż jest zasadna
ponieważ droga biegnie pomiędzy nieruchomościami p. Berłowskiego. Tą drogą od dłuższego
czasu nikt nie jeździ. Dodatkowo p. Berłowski zabezpieczy służebność krajem działki od
strony rzeki. Uważa, że sprzedażą nikomu nie wyrządzą szkody. Koszty wyceny oraz
przeniesienia własności poniesie p. Berłowski.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji do projektu jest pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje. 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 VI/52/2015 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wiśniowa. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 12
Informacja wójta o pracy miedzy sesjami.
Wójt gminy – poinformował:
1. Została zlecona inwentaryzacja kładki w Markuszowej wraz z analizą dot.
koniecznego remontu. Ponadto poinformował, że inspektor nadzoru budowalnego
wydał decyzję o zakazie użytkowania obiektu oraz wydał decyzję o obowiązku
naprawy kładki przez Burmistrza Strzyżowa, od której Burmistrz się odwołał i decyzja
została uchylona. Ponownie wydana decyzja inspektora nadzoru budowlanego nakłada
po połowie na gminę Strzyżów i gminę Wiśniowa obowiązek dokonywania napraw
i utrzymywania kładki. Od decyzji gminy odwołały się. Obecnie sprawa jest
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Będzie się starał porozumieć
z Burmistrzem Strzyżowa i doprowadzić do uregulowania stanu prawnego i remontu
kładki.
2. Progi zwalniające i oznakowanie pionowe. Na próbę zamówiono trzy progi
zwalniające na drogi Balice w stronę Niewodnej oraz na drodze Kalembina –
Niewodna. Będą obserwować czy zamontowanie progów przyniesie zamierzony efekt.
Koszt jednego progu wynosi 3.000 zł
3. Przeprowadzili postępowanie przetargowe związane z dostawą kruszywa. Wygrała
firma Trans-Handel Anna Mokrzycka z Twierdzy.
4. Rozpoczęli roboty na drodze za szkołą w Oparówce.
5. W ostatnim okresie w urzędzie zostały przeprowadzone kontrole: Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, który kontrolował oczyszczalnię ścieków – nie
było poważniejszych nieprawidłowości skutkujących karami; Urzędu Wojewódzkiego
Wydziału Ochrony Środowiska kontrolującego dokumentacje dotyczące
„powodziówek”; Nadzoru budowlanego kontrolującego stan dróg; Urzędu
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Marszałkowskiego kontrolującego budowę kortu – kontrola nie wykazała
nieprawidłowości w związku z tym w ciągu 60 dni będą przekazane środki.
6. Budowa chodników. Urząd Marszałkowski postawił warunek współfinansowania
budowy chodników tj. zobowiązanie się gminy do jego bieżącego utrzymania. Zwrócił
się do Urzędu Marszałkowskiego o przesłanie warunków porozumienia jednocześnie
deklarując chęć podpisania porozumienia. Samorządy, które nie wyrażą zgody na
przejęcie bieżącego utrzymania nie będą brane pod uwagę przy podziale środków na
budowę chodników.
7. Rozbudowa domu ludowego w Szufnarowej. Po wizycie projektantów będą mieć
przedstawioną ofertę wraz z wstępną koncepcją rozbudowy.
8. Zostało zatrudnionych czterech pracowników do robót publicznych, którzy m.in.
dokonają poprawy ścieżki między Wiśniową a Jazową, zmodernizują przystanki
autobusowe.
9. Trwa rozstrzygnięcie przetargu na budowę placów zabaw przy przedszkolach oraz
wyposażenia w ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10. Geotermia. Nawiązał kontakt z Akademią Górniczo-Hutniczą z panem prof.
Wojciechem Góreckim i jego zespołem, który brał udział przy ostatnich inwestycjach
geotermalnych w Polsce m.in. zaprojektował prace geologiczne w Uniejowie. Jest to
bardzo profesjonalny zespół. Rozpoczną od przygotowania opracowania, które
powstanie na bazie dotychczas posiadanych dokumentów i wiedzy czyli analizy
odwiertów. Zrobią symulacje możliwości wykorzystania źródła pod kątem jego
wydajności przez kolejne lata. Opracowanie może posłużyć do większych opracowań
służących do sporządzenia biznesplanu. W zależności od właściwości źródeł mogą
być wykorzystane do produkcji prądu, ogrzewania, ośrodka geotermalnego, suszarni,
szklarni ogrzewanych, produkcji ryb ciepłolubnych. Ma nadzieję, że w bieżącym roku
podejmą zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, w której
działki przeznaczają pod działalność gospodarczą, przemysłową. Gdyby opracowania
wyszły korzystnie to wówczas opracują miejscowy plan zagospodarowania, a Agencja
Nieruchomości Rolnych będzie mogła sprzedać grunty potencjalnym inwestorom.
Gdyby pojawiły się możliwości finansowe uruchomienia gorących źródeł chciałby aby
gmina miała w tym udział. Uważa, że warto zawalczyć o układ samorządowy i w tej
sprawie też będzie rozmawiać.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrał:
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii progów zwalniających stwierdził, że jest zaskoczony ich
montażem bo jest to kara dla normlanych użytkowników drogi bo próg zabezpiecza drogę 15
m przed i za progiem. Uważa, że progi są kosztowne, a ich montażem sobie wyrządzają
krzywdę.
Wójt gminy – odpowiedział, że montują progi na drogach gdzie najwięcej jest próśb
mieszkańców.
Radny Zenon Tomaszewski – zwrócił się o montaż lustra koło kapliczki w Niewodnej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 13
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie protokołu z sesji w dniu 23 lutego 2015r.
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 V/5/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. (1 radny nie brał udziału w głosowaniu)
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Przystąpiono do punktu 14
Sprawy różne.
Przewodnicząca rady – przypomniała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych
w terminie do 30 kwietnia 2015 r., Ponadto poinformowała:
- do biura rady wpłynęło zaproszenie na ogólnopolską pielgrzymkę Samorządu
Terytorialnego na Jana Górę w dniu 17 maja 2015 r. W przypadku zainteresowania radnych
sołtysów wyjazd będzie zorganizowany przez biuro rady;
- wpłynęło pismo od stowarzyszenia Zielony Beskid z prośbą o przekazanie listy radnych
zainteresowanych promocją i turystyką celem nawiązania współpracy. Zainteresowanych
prosi o zgłoszenie się w biurze rady;
- w wyniku wstępnej weryfikacji przez wojewodę wnioski o nadanie odznaczeń z wyjątkiem
Pana Ryszarda Strzępek zostały zwrócone do uzupełnienia. Na tym etapie Pan Augustyn
Grela zrezygnował z wystąpienia dla niego o odznaczenie. Pozostałe wnioski zostały
ponownie przesłane;
- wpłynęły do rady gminy: roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wiśniowa za
rok 2014 oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wiśniowa na dzień
31.12.2014 r. dokumenty zostaną przekazane komisji rewizyjnej do prac nad absolutorium dla
wójta gminy.
W związku z kończącą się kadencją sołtysów podziękowała za współpracę jednocześnie
życząc sukcesu w wyborach.
Na koniec złożyła życzenia wielkanocne.
Wójt gminy – przyłączył się do życzeń wielkanocnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
poinformował, że w dniach 7-8 kwietnia odbędzie się posiedzenie wyjazdowe komisji w celu
zapoznania się ze stanem dróg gminnych. Zaprosił do udziału w posiedzeniu, również
radnych nie będących członkami komisji.
Sekretarz gminy – podziękował za współpracę sołtysom oraz złożył życzenia wielkanocne.
Przystąpiono do punktu 15
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 VI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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