O.0002.4.2015
Protokół Nr VII/7/15
z VII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 8 maja 2015 r.
VII sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali multimedialnej
w Gimnazjum w Wiśniowej i trwała do godz. 11.00. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (Zenon Tomaszewski
przybył z opóźnieniem)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady VII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdziła prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
pogratulowała nowo wybranym sołtysom wyboru, a następnie przedstawiała kolejno
wszystkich sołtysów. Poinformowała, 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 wnioski:
1. Wykreślenie z porządku obrad ósmego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia stanowiska w przedmiocie projektowanej kompleksowej modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 988 – w związku z potrzebą dłuższego okresu na
przygotowanie treści oświadczenia,
2. Wprowadzenie dodatkowego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania
publicznego – projekt udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15.000 zł na
przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Łęg. Droga istotna dla gminy Wiśniowa
ponieważ prowadzi do cmentarza w Brzezinach, z którego korzystają mieszkańcy
Jaszczurowej.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem dot. wykreślenia
z porządku obrad pkt 8.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad
zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem dot. poszerzenia
porządku obrad o wnioskowany punkt.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad
zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Proponowany porządek obrad:
1. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wiśniowa za 2014r.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa za rok 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
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3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/2015 r. Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2015
r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy
Wiśniowa wynagrodzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Strzyżów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy
Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania publicznego
10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad VII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wiśniowa za 2014r.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – przedstawił informację
o przedstawionym dokumencie, z którym komisja zapoznała się podczas posiedzenia.
Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionej oceny.
W sprawie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wiśniowa za 2014r.
nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa za rok 2014
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – przedstawił, że w 2014
r. gmina Wiśniowa ogłosiła trzy konkursy, w ramach których dotacje otrzymały:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne kwota 78.993,20 zł
- Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej kwota 5.000 zł.
- Stowarzyszenie AKTIV PRO w Rymanowie kwota 2.5000 zł
W sprawie przedstawionego sprawozdania nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/2015 r. Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2015 r.
Wójt gminy – poinformował, że zmiana dotyczy zmiany paragrafu określającego termin
wejścia w życie uchwały. Zmiana sugerowana przez wydział prawny i nadzoru
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu uchwały
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 Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – 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 VII/53/2015 w sprawie zmiany Uchwały
Nr VI/49/2015 r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie
Gminy Wiśniowa na 2015 r. (Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa
wynagrodzenia.
Przewodnicząca rady – stwierdziła, że w związku z obchodami 25-lecia powstania samorządu
gminnego wraz z wiceprzewodniczącymi rady zwracają się z prośbą do rady o zwiększenie
dodatku specjalnego dla wójta gminy do wysokości 35% tj. 214 zł netto miesięcznie.
Zwróciła się o pozytywne ustosunkowanie się do projektu uchwały, a stałe komisje rady
gminy o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – stwierdził, że komisja zapoznała się projektem uchwały i niemal przy 83%
poparciu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja dyskutowała nad projektem uchwały ale nie opiniowała projektu
uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze 100% poparciem.
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 VII/54/2015 w sprawie zmiany uchwały
Nr II/8/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Panu
Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia. 1 radny nie brał udziału
w głosowaniu. (Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki
od Agencji Nieruchomości Rolnych.
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Wójt gminy – poinformował, że działka, którą chcą przejąć stanowi część drogi od szkoły
w Jaszczurowej w stronę Sośnic. Regulacje stanu prawnego to istotny temat ponieważ tam
gdzie nie ma własności tam gmina nie może inwestować. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu uchwały
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.
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 VII/55/2015 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych
(Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzyżów
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy zawarcia porozumienia w zakresie
przywrócenia drożności tzw. ławy w Markuszowej. Jedna strona ławy jest po stronie
Wiśniowej, druga część po stronie Strzyżowa. Obecnie proponuje przyjąć zadanie do
realizacji przez gminę Wiśniowa. Na pewno będzie to z korzyścią dla mieszkańców
Markuszowej. Rozmawiali z Burmistrzem Strzyżowa i postarają się załatwić temat
kompleksowo. Burmistrz zobowiązał się do tego, że ureguluje stan prawny po stronie
strzyżowskiej gdzie obecnie ława jest na gruncie prywatnym oraz zobowiązał się, że będzie
utrzymywał dojazd do ławy, natomiast gmina Wiśniowa po przeprowadzeniu kapitalnego
remontu, który wykonają za wspólne pieniądze, będzie wykonywać bieżące remonty.
Następnie zgłosił wniosek o dokonanie poprawek w treści załącznika do uchwały:
 Wykreślenie słów „w dniu ……”,
 §2 w pkt 3 wpisać kwotę: „30.000 zł”,
 §3 wpisać datę: „31.12.2015”,
 §8 nadać brzmienie: „Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia”
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał
głosu. Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym
wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja zapoznała się z projektem i wnioskowali o zmiany przyjęte podczas
głosowania nad wnioskiem wójta. Opinia komisji jest pozytywna.
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.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VII/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Strzyżów. (Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa.
Wójt gminy – stwierdził, że jest to istotna uchwała. Nad zmianą studium pracują już od
2008 r. Zmiany objęły zwiększenie terenów pod zalesienie oraz inne, o które wnioskowali
właściciele prywatni gruntów czy też Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Główną i najistotniejszą zmianą jest przeznaczenie na użytkowanie produkcyjno-usługowe
połączone z wykorzystaniem energii geotermalnej gruntów rolnych, na których
zlokalizowany jest odwiert „Wiśniowa 1”. Zmianie przeznaczenia uległy tereny koło
gimnazjum i działka za torami po lewej stronie w kierunku Jazowej pod działalność
produkcyjną, gospodarczą i przemysłową. Te zmiany spowodują możliwość opracowania
miejscowych planów zagospodarowania i skonkretyzowania przeznaczenia działek. Chciałby
aby część gruntów ANR przejąć na własność gminy w szczególności te, które dotyczą
infrastruktury. Wszystkie podejmowane działania mają na celu ożywienie gospodarcze
gminy, wykorzystanie zasobu wód geotermalnych oraz utworzenie terenów inwestycyjnych
dla mniejszych lub większych przedsiębiorstw, które mogłyby być rozwijane. Na cele tego
typu, uzbrajanie terenów przemysłowych, gospodarczych są przeznaczone pieniądze zarówno
w RPO jak również w innych programach. Wspomniał, że podczas procedury zmiany studium
radni na bieżąco byli informowani o pracach. Studium jest zgodnie z wytycznymi i opiniami
instytucji wymaganych prawem. W kwestii opracowania planu miejscowego
zagospodarowania stwierdził, że będzie to łatwiejsze zadanie.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja nie opiniowała projektu uchwały.
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.
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 VII/57/2015 w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wiśniowa. (Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie proponowanych zmian w budżecie
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – 60078 § 6050 – wydatki inwestycyjne - usuwanie skutków
klęsk żywiołowych - 32.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne drogi publiczne
gminne – przebudowa drogi gminnej
Tułkowice Góra Różanka Rola
+ 17.000,00
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(roboty uzupełniające)
Dział 600 – 60016 § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między j.s.t. na dofinasowanie własnych zadań
inwestycyjnych (przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Łęg
zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą
Wielopole Skrzyńskie a Gminą Wiśniowa. + 15.000,00
3) Dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wiśniowej polegających na:
- zmniejszeniu w dziale 801 – 80104 § 4220 – zakup środków
żywności Przedszkole
- 37.000,00
- zwiększeniu w dziale 801 – 80104 § 4300 – zakup usług pozostałych
– usługi cateringowe + 37.000,00
Zmiana planu dotyczy zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej związanej z opłatą
usług świadczonych przez firmę cateringową w zakresie wyżywienia dzieci w przedszkolu.
Ponadto z okazji 25-lecia samorządu wyjaśnił, że chce przyznać pracownikom jednorazowe
nagrody. Zwrócił się o poparcie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Podziękował również za
zwiększenie wynagrodzenia w punkcie poprzednim.
Przewodnicząca rady ogłosiła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zwrócił się do wójta o sprecyzowanie czy
w kwestii wynagrodzeń w urzędzie gminy chce dodatkowo zwiększyć kwotę, a jeżeli tak to
o ile?
Wójt gminy – powiedział, że poprawka jest to tylko to co zostało przedłożone na piśmie,
dodatkowe zmiany nie obejmują zwiększenia wynagrodzeń.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym
wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że przedstawione zmiany zostaną pogrupowane w dwie
uchwały. Jedna w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. druga będzie grupująca
dochody pozabudżetowe. Następnie omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na
2015 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazjum (odszkodowanie za drzwi) 2.343,27
Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe środki pozyskane z UE
45.000,00
Ogółem:
47.343,27
Z przeznaczeniem na:
Dział 801 – 80110 – Gimnazjum - remonty
2.343,27
Dział 750 – 75023 – Urząd Gminy (dofinansowanie wynagrodzeń)
37.800,00
Dział 900 – 90001 – Oczyszczalnia ścieków (dofin. wynagrodzeń)
4.000,00
Dział 852 – 85212 – Pomoc Społeczna (dofinansowanie wynagrodzeń) 3.200,00
Świadczenia rodzinne
2) Dokonuje się podziału wolnych środków w wysokości
317.507,17
Z przeznaczeniem na:
Dział 600 Transport i łączność
- modernizacja drogi Niewodna Dół ( koło Włodyki)
26.000,00
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej koło Szkoły w Oparówce
5.000,00
- modernizacja drogi gminnej Wiśniowa K. Kopcia
40.000,00
- modernizacja drogi gminnej Szufnarowa (pniakówki)
26.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
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- zakupy bieżące na wyposażenie obiektów komunalnych 30.000,00
- zakup usług pozostałych obok obiektów komunalnych 5.000,00
- wydatki inwestycyjne – zwiększenie środków
na wykonanie altany Różanka 10.000,00
Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne
- zakupy sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego
dla OSP Kalembina
20.000,00
- zakupy bieżące jednostek OSP
5.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie
- środki POKL niewykorzystane z ubiegłego roku 6.707,92
- zakup usług pozostałych w zakresie plantowania
ziemi obok Szkoły Markuszowa
10.000,00
Dział 852 Pomoc Społeczna
- Ośrodek Pomocy Społecznej – dofinansowanie wynagrodzeń 10.000,00
Dział 921 Kultura (dotacje dla Instytucji Kultury)
- Gminna Biblioteka Publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń 5.000,00
- Gminny Ośrodek Kultury – dofinansowanie wynagrodzeń
10.000,00
Oraz działalność kulturalna 5.000,00
Dział 926 Kultura Fizyczna i sport
- wydatki inwestycyjne wykonanie piłkochwytów na stadionie komunalnym Szufnarowa
9.000,00
- montaż wiat dla piłkarzy rezerwowych na stadionie komun. Wiśniowa 12.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna
- wykonanie dokumentacji oświetleń ulicznych
Wiśniowa – SKR, Urząd Gminy, Olszyny, w kierunku Cieszyny,
wąwóz Rakówki
33.799,25
Szufnarowa – wytrząska
20.000,00
Jazowa – w stronę Kozłówka
10.000,00
- wydatki bieżące środki na pokrycie opłat
za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 14.000,00
ogółem:
317.507,17
3) Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
- zwiększa się plan wydatków kanalizacja sanitarna Kalembina
Dział 900 rozdziała 90001 § 6057 49.529,04
- zmniejsza się plan wydatków kanalizacja sanitarna Kalembina
Dział 900 rozdział 90001 § 6059
49.529,04
Druga uchwała będzie obejmowała zmianę załącznika nr 1 do uchwały budżetowej
rachunków dochodów własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej gdzie była
nieprawidłowo zaklasyfikowana kwota 37.000 zł.
Dodatkowo dopowiedziała, że omyłkowo pominęła podczas omówienia propozycji zmian
budżetowych zadanie „wykonanie oświetlenia ulicznego Niewodna – folwark 5.000,00” na
co zwrócił radny Pęczar.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał ile środków pozostanie ze środków przeznaczonych na
usuwanie klęsk żywiołowych w dziale 600.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że zaplanowane było 150.000 zł bez wskazania na jakie
drogi po zmniejszeniach planu pozostaje 80.000 zł
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – poinformował, że komisja uznała, że wolne środki zostały prawidłowo i poprawnie
umieszczone w ramach działów, rozdziałów i paragrafów. Jednocześnie zapoznali się jak
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wydatki wpłyną na wieloletnią prognozę finansową. Z zapewnień skarbnik wynika, że
wszelkie wskaźniki będą dotrzymane, a nawet się poprawią. Komisja pozytywnie
zaopiniowała proponowane zmiany.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja obradowała nad projektem. Ze względu na pewne niejasności, nieudzielenie pełnych
informacji dot. wydatków w dziale gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu,
transport i łączność. Komisja po objeździe dwudniowym miała inne spostrzeżenia natomiast
pojawiły się inne zadania, które nie były zgłaszane w trakcie objazdu komisji, w związku
z tym komisja nie głosowała opinii.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – komisja zapoznała się
z proponowanymi zmianami ale nie opiniowała ich.
Wójt gminy – w kwestii pozostałości środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
stwierdził, że po przetargu pozostało 80.000 zł, jest to wystarczająca kwota na finansowanie
innych zadań.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że zostało zgłoszone trzy drogi jako radny sołtys
z Tułkowic obawia się ograniczenia zakresu inwestycji we względu na ilość zabezpieczonych
środków.
Wójt gminy – stwierdził, że byłoby to nielogiczne, gdyby otrzymali 80% na drogę i nawet
jeśli brakłoby środków nikt z radnych nie będzie przeciwny zwiększeniu środków wkładu
własnego.
Przewodnicząca rady – stwierdziła, że uczestniczyła w podsumowaniu wyjazdowych
posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i jest rozczarowana, że nie wszystkie
zadania dotyczące Wiśniowej zostały zapisane i ujęte w protokołach komisji. Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zarzuca, że nie są realizowane zadania, które
komisja wskazała, natomiast są zadania zgłaszane na zebraniach wiejskich od wielu lat, są
zadania zapisane w protokołach z rady soleckiej. Uważa, że te zadania też muszą doczekać się
swojej realizacji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz odpowiedział, że na sesji zapraszał na posiedzenie komisji wszystkich zainteresowanych
radnych. Niestety ku jego zdziwieniu tylko jeden radny skorzystał z tej okazji. Ponadto
w każdej miejscowości spotkali się z sołtysem, gospodarzami budynków komunalnych
i zostały zrobione notatki. To co było zgłaszane było zapisane.
Radny Eugeniusz Świstak – odnosząc się do kwoty 10.000 zł na plantowanie
ziemi obok szkoły podstawowej w Markuszowej stwierdził, że dyrektor szkoły o coś takiego
do niego się nie zwracał, on nie mógł wyjaśnić skąd to się wzięło.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że po pięciu latach pustych próśb miał nadzieję na
wysłuchanie i poparcie w działaniach, dlatego pierwsze co uczynił podczas posiedzenia
objazdowego komisji gospodarczej to spotkał się na placu przed domem ludowym w Różance
i przedstawił pierwszy największy problem Różanki - problem drogi powiatowej. Zwrócił się
do komisji o poparcie wniosku, bo powiat bez udziału finansowego ze strony gminy nie
będzie chciał się zająć tym tematem. Ku jego zdziwieniu w protokole komisji nie znalazło się
ani jedno słowo na ten temat. Potem udali się na salę widowiskową, gdzie poinformował
komisję, że dom ludowy jest po kapitalnym remoncie i prosił o małe wsparcie finansowe na
wyremontowanie stołów, które liczą trzydzieści kilka lat, mają konstrukcję metalową
i odnowiliby je poprzez wymianę blatów drewnianych. Ku jego zdziwieniu w protokole nie
znalazło się ani jedno zdanie czy jest to uzasadnione czy też nie. Zapytał następnie czy
odwiedzą szkołę ponieważ sprawy gospodarcze w szkole też mu są bardzo bliskie i chciałby
aby komisja gospodarcza tym się zajęła. Osobiście przewodniczący komisji gospodarczej
odpowiedział mu, że oni sprawami szkolnymi się nie zajmują i nie chodzą po szkołach.
Głównym tematem w szkole, który chciał przedstawić to problem instalacji elektrycznej,
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która posiada aluminiowe przewody ale komisji tego nie przekazał bo komisja nie ma w
swoim programie zajmowania się szkołami. Następnie jadąc drogami zatrzymali się na
odcinku drogi Różanka -Rola gdzie przedstawił problem osuwiska - zadania zgłoszonego do
programu. Nie znalazło to odzwierciedlenia w protokole komisji. Udali się w kolejne istotne
miejsce na drogę Różanka Sarnówka gdzie na odcinku 2100 m jest położona nawierzchnia
bitumiczna na pozostałym odcinku - nawierzchnia żwirowa. Temat ciągnący się od kilku lat,
o którym należy pamiętać. Znów ku jego zdziwieniu w protokole zapisane tylko, że komisja
zapoznała się ze stanem nawierzchni drogi. Zapytał dlaczego te istotne sprawy we wsi
Różanka nie zostały odnotowane w protokole jako akceptowane lub nieakceptowane tylko
zostały przemilczane?
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz odpowiedział, że tematem posiedzenia było zapoznanie się ze stanem dróg gminnych i
domów ludowych. Przy okazji przejeżdżają drogami powiatowymi bo nie ma innej
możliwości. Następnie odczytał fragment protokołu w części dotyczącej Różanki: „droga koło
Michalski, Czaja – komisja pozytywnie zaopiniowała zasadność przejęcia części działek pod
drogą na własność gminy; droga CARITAS Klich – zasadność bieżącego utrzymania drogi;
droga Różanka Cmentarz Sarnówka, droga Różanka - Sarnówka – komisja zapoznała się ze
stanem dróg nie zgłaszając wniosków; droga gminna Tułkowice góra – Różanka Rola –
komisja
zapoznała
się
ze
stanem
drogi
przewidzianej
do
przebudowy
w ramach tzw. powodziówki”, oraz stwierdziła celowość zabezpieczenia środków w budżecie
na wykonanie łącznika pomiędzy przebudowywaną drogą, a drogą Tułkowice góra k. p.
Szypuły”. W kwestii wizytacji szkół stwierdził, że jeżeli będzie możliwość to w niedługim
czasie komisja może zająć się tą tematyką, a na posiedzenie zaprasza radnego Strzępek.
Odnośnie osuwiska przy drodze Różanka – Rola fotografie były zrobione przez Pawła Furtka
z myślą o zgłoszeniu do programu osuwiskowego, o czym była dyskusja.
Wójt gminy – zwrócił się z prośbą o zrozumienie jego toku postępowania, a mianowicie
zbiera informacje na temat zadań do realizacji z różnych źródeł. Komisję gospodarczą traktuje
jako jedno z tych źródeł. Ponadto wszystkie sugestie komisji gospodarczej są brane pod
uwagę o czym można się przekonać m.in. z informacji wójta. Stara się wszystkie prośby
wysłuchać i w miarę możliwości je zrealizować i nie ma dla niego znaczenia czy będą to
propozycje komisji gospodarczej czy komisji budżetu i finansów czy też od dyrektora szkoły.
Wspomniał, że w trakcie przygotowania jest wieloletni plan inwestycyjny, który postara się
przedstawić w miesiącu czerwcu.
Radny Ryszard Strzępek – zacytował przewodniczącego komisji gospodarczej: „komisja nie
zajmowała się drogami powiatowymi, nie zajmowała się szkołami” więc tym większe jest
jego zdziwienie, że członkowie komisji gospodarczej mają pretensje do spraw szkolnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że nikt z członków komisji nie kwestionuje prawa wójta do zgłaszania propozycji
ponieważ jest to wójta obowiązek. Problem jest w tym, że na pytania komisji o dokładne
przeznaczenie kwot nie udzielono komisji odpowiedzi. Część informacji uzyskał od wójta
podczas komisji budżetowej. Ponadto patrząc na propozycje zmian budżetowych na
poprzednią i na bieżącą sesję zastanawia pod jakim kątem były robione. Podejrzewa, że kilka
osób z racji nie przynależności do „klubu” zostaje pominięta.
Wiceprzewodniczący radny Kazimierz Jakobsze – zwrócił się w kwestii technicznej do
skarbnik o sprecyzowanie jakie uchwały będą podejmowane.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że w przekazanych zmianach w punkcie 3 są zmiany
w rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej, z
których musi być oddzielna uchwała. Są to zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej
ale muszą być ujęte w odrębnej uchwale.
Wójt gminy – zaproponował, że uchwałę mogą podjąć na następnej sesji.
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Przewodnicząca rady ogłosiła 15 minutową przerwę w celu omówienia kwestii formalnych
związanych z podjęciem uchwał w zakresie zmian budżetowych.
Po przerwie przewodnicząca rady wznowiła obrady i otworzyła dyskusję w przedmiotowym
punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VII/58/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2015 r.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VII/59/2015 w sprawie zmian w planie
finansowym dla rachunku dochodów własnych. Uchwały w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Wielopole
Skrzyńskie na realizację zadania publicznego
Wójt gminy – stwierdził, że przedmiotowa droga jest istotna dla gminy Wiśniowa. Ponadto
w dżentelmeńskiej umowie zostało ustalone pomiędzy wójtami, że Wielopole Skrzyńskie
w zamian za udzieloną pomoc finansową zobowiąże się do przebudowy mostku będącego
przy wyjeździe na drogę powiatową z drogi Jaszczurowa Dzilik. Zwrócił się z prośbą
o przychylenie się do projektu uchwały. Ponadto wspomniał, że być może w przyszłości będą
również rozmawiać o współpracy z gminą Strzyżów o drodze w Tułkowicach.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekty uchwał.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr VII/59/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Informacja wójta o pracy miedzy sesjami.
Wójt gminy – poinformował:
Gospodarka komunalna
1. Zakupiono stoły do Domu Ludowego w Kozłówku sfinansowane w części z funduszu
sołeckiego i w części z bieżących zakupów.
2. Zakupione zostały regały do chłodni w Pstrągówce, komplet naczyń.
3. Zakupiono kuchnie gazową profesjonalną do Domu Ludowego w Kalembinie.
4. Zakupiono zestaw mebli do Domu Ludowego Jazowa z Funduszu Sołeckiego.
5. Przeprowadzono mały remont w budynku wielofunkcyjnym w Wiśniowej – ułożenie płytek
oraz malowanie.
6. Biuro projektowe przedstawiło koncepcję rozbudowy Domu Ludowego w Szufnarowej.
7. Trwa przebudowa ścieżki w stronę Jazowej.
8. Prowadzą remonty przystanków murowanych. Prace wykonują pracownicy interwencyjni.
Drogi
9. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi Tułkowice Góra – Różanka Rola w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zwyciężyła firma EUROVIA POLSKA SA. Termin
wykonania zadania – do końca lipca.

10

10. Wykonano zabezpieczenie korpusu drogi Szufnarowa rzeki koło cmentarza i przyczółku
na przepuście drogi w Szufnarowej za stadionem.
11. Wykonano odmulenie rowu odwadniającego drogi gminnej w Jazowej w kierunku
Wisłoka.
12. Wykonano wnioskowaną poprawę nawierzchni drogi Jazowa cmentarz – obniżono koronę
drogi na odcinku ok. 50 m.
13. Rozpoczęto wywóz kruszywa na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego w Jaszczurowej
sośnice, Kozłówku, pomiędzy Jazową a Kozłówkiem oraz w Szufnarowej.
14. Zakupiono korytka ściekowe w ramach Funduszu Sołeckiego do Pstrągówki.
15. Wykonano wymianę uszkodzonych przepustów na drogach w Różance – Konsur, Wilusz
16. Zakończono akcję zimowego utrzymania dróg. Od grudnia wypracowano 277 godzin.
Koszt – 29.000 zł.
17. Podpisany został protokół negocjacyjny na budowę odcinka chodnika przy drodze
wojewódzkiej 988 w Kożuchowie.
18. Złożono wnioski o zasiedzenie dróg: Jaszczurowa Dzilik (od góry), Jaszczurowa Dwór,
Jaszczurowa Szkoła w stronę serpentyny, Różanka Rakszawy, Różanka Sarnówka, Różanka
Cmentarz.
Oczyszczalnia kanalizacja
19. Uzyskali wymagane pozwolenia na użytkowanie kanalizacji w Kalembinie.
20. Zakupiono traktor z ładowaczem ZETOR PROXIMA – dostawa w najbliższy
poniedziałek.
21. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji w Wiśniowej.
Fundusze
22. PROW Kanalizacja w Kalembinie - złożyli wniosek końcowy o płatność.
23. Rozliczony został wniosek na budowę kortu tenisowego i bieżni PROW – wypłata
środków 450 tys. zł
24. Złożono końcowy wniosek o płatność w zakresie budowy oświetlenia ulicznego PROW.
25. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Podkarp. Odnowy Wsi – Sołectwo
Różanka. (Publikacja – wiatraki, oznakowanie wsi).
26. Trwa realizacja w całości finansowana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu realizowane są dwa zadania: budowa placów zabaw przy szkołach i
dostawy sprzętu. Jest to projekt systemowy prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie protokołu z sesji w dniu 27 marca 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 VI/6/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Przewodnicząca rady – odczytała pismo prezesa sądu okręgowego w Rzeszowie o liczbie
wybieranych ławników przez radę gminy.
W kwestii odznaczeń poinformowała, że wnioski wojewody o nadanie odznaczeń zostały
rozpatrzone pozytywnie. Dotyczy to Ryszarda Strzępek, Wojciecha Furtek, Zenona
Tomaszewskiego. Odznaczenia zostaną wręczone na uroczystej sesji w dniu 28 maja.
Wójt gminy – dopowiedział, że odznaczenia – złote medale za długoletnią służbę – zostały
również przyznane przez Prezydenta RP sześciu pracownikom: Marii Przystaś, Jackowi
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Rybczyk, Kazimierzowi Markowskiemu, Romanowi Klocek, Zofii Wójcik, Władysławowi
Salamon. Z ustanych przekazów wynika, że wicewojewoda wręczy odznaczenia.
Ponadto w kwestii zbiórki podatków i opłat za odpady komunalne poinformował, że
w związku z brakiem czasu na dokonanie zmian w uchwale o inkasentach dotychczasowi
sołtysi będą zbierać opłaty. 31 maja odbędą się wybory do izb rolniczych. Zwrócił się
z prośbą o zachęcanie rolników do udziału w wyborach. Z terenu gminy wybiera się dwóch
delegatów.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił się do wójta aby porozmawiał z Burmistrzem Strzyżowa
nt. dokończenia chodnika od Dobrzechowa do Tułkowic.
Wójt gminy – odpowiedział, że rozmawiał z burmistrzem na ten temat. Burmistrz przedstawił
ten fragment do dofinansowania, ale prawdopodobnie jeszcze nie otrzymali dofinansowania.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał jak wygląda sprawa z lodowiskiem?
Wójt gminy – odpowiedział, że przystąpienie do programu wymagało zgłoszenia zadania do
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego czego ze względów
formalnych nie zrobiono. Będą czynić starania o wpis zadania na przyszły rok. Ponadto po
spotkaniu z nauczycielami i dyrektorami szkół wyszedł postulat aby w gimnazjum
wybudować ściankę wspinaczkową, której budowę można również dofinansować z tego
samego programu co lodowisko. Być może uda się te dwa zadania połączyć w jeden wniosek.
Radny Ryszard Strzępek – odnośnie inwestycji budowa kanalizacji w Kalembinie zapytał czy
wszyscy mieszkańcy podpisali umowę i wpłacili kwotę deklarowaną za budowę przyłącza.
Wójt gminy - odpowiedział, że jedna umowa nie jest podpisana, natomiast w kwestii
podłączenia w kilku przypadkach nie jest uiszczona opłata od mieszkańców, w kilku
przypadkach wpłata jest rozłożona na raty więc sukcesywnie spływa. Mają dość dobrze
zorganizowaną kwestię umowy miedzy mieszkańcem, a gminą, która daje możliwość gminie
wyegzekwowania należności.
Radny Zenon Tomaszewski – w imieniu własnym i sąsiadów podziękował za zakończenie
sprawy z drogą Niewodna Włodyka Dół
Radny Eugeniusz Świstak – w związku z przejściem na emeryturę doktora Jawniaka
stwierdził, że dużo jego pacjentów nie zapisało się do nowego lekarza. Jeżeli ludzie się nie
przepiszą się do nowego lekarza ośrodek zdrowia zostanie zlikwidowany. Zwrócił się
o przekazanie informacji w terenie.
Przewodnicząca rady – złożyła życzenia imieninowe dla radnego Stanisława Rokosz.
Przystąpiono do punktu 13
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 VII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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