O.0002.7.2015
Protokół Nr X/10/15
z X sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 czerwca 2015 r.
X sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 14.30 w sali multimedialnej w
Gimnazjum 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
- kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Wiśniowa – wg załączonej listy
obecności.
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady X sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdziła prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
przypomniała, że na sali znajdują się protokoły z VII, VIII i IX sesji. Radni po zapoznaniu się
z ich treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wiśniowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wiśniowa za 2014 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zarządzania poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez
Wójta Gminy Wiśniowa udziałów i akcji Gminy Wiśniowa w spółkach prawa
handlowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
10. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach: 8 maja 2015, 28 maja 2015 oraz 29 maja 2015
r.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
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W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad X sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za
2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2014 rok.
Skarbnik gminy – odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonych sprawozdaniach wyrażoną w uchwale Nr IV/37/2015 z dnia 13 maja 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – odczytał pozytywną opinię
Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2015 r. o wykonaniu budżetu gminy w 2014 r.
Przewodniczącą rady zwróciła się do komisji budżetowej o przedstawienie opinii o
wykonaniu budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo - Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – poinformował, że komisja zajmowała się sprawozdaniami w formie informacyjnej
nie opracowując opinii.
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 X/63/2015 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2014 rok. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa za 2014 r.
Wiceprzewodniczący rady radny Kazimierz Jakobsze – odczytał pozytywną uchwałę Nr
IV/45/2015 r/ z dnia 11 czerwca 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wiśniowa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa.
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” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr X/64/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała w
załączeniu Przewodnicząca rady odczytała treść uchwały. Pogratulowała i podziękowała
wójtowi oraz skarbnik za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej..
Wójt gminy – podziękował radzie za pozytywną ocenę z racji, że w ubiegłym roku również
brał udział w realizacji budżetu. Podziękował osobom, które za realizację budżetu
odpowiadają: skarbnik gminy, sekretarz gminy, pracownicy urzędu gminy oraz kierownicy
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Przewodnicząca rady – poinformowała, że zgodnie z procedurą wyboru ławników rada
powołuje zespół, który przygotowuje i przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach w
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szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów ustawowych. Chęć pracy w zespole
zgłosili członkowie Komisji Społeczno-Socjalnej, w związku z tym zgłosiła wniosek o
nadanie brzmienia w §1:
1. Łukasz Dziok – przewodniczący
2. Janusz Kawa – członek zespołu
3. Włodzimierz Pietryka – członek zespołu
4. Renata Rymarska – Wójtowicz– członek zespołu
5. Adam Zięba – członek zespołu
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za”
rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
przyjętym wnioskiem.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr X/65/2015 w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Sekretarz gminy – poinformował, że projekt uchwały zakłada zmianę siedzibę obwodowej
komisji wyborczej w Oparówce z budynku szkoły do budynku domu ludowego w Oparówce.
Ponadto zmieniono nazewnictwo szkół filialnych.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez komisję gospodarczą.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Ryszard Strzępek – zwrócił się o wyjaśnienie nazewnictwa budynków, które zmiennie
nazywane są domami kultury bądź domami ludowymi.
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że do ewidencji wpisane są domy ludowe, na których remont
pozyskano środki pomocowe. Nie można zmieniać ich nazewnictwa na domy kultury
ponieważ wówczas trzeba byłyby zwracać środki. Wiejskie domy kultury podlegają pod
przepisy o instytucjach kultury.
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 X/66/2015 w sprawie podziału Gminy
Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zarządzania poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała jest konsekwencją przeprowadzonych wyborów
sołtysów. Reguluje kwestie inkasa podatków przez nowych sołtysów.

3

Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez komisję gospodarczą.
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz – poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca rady – zapytała czy sołtysi wyrażają zgodę na pełnienie obowiązków
inkasenta podatków?
Wszyscy wyrazili zgodę.
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 X/67/2015 w sprawie ustalenia zarządzania
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Wójt gminy – stwierdził, że sytuacja jest analogiczna do poprzedniego punktu jednakże
uchwała dotyczy wskazania inkasentów do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez komisję gospodarczą.
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz – poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca rady – zapytała czy sołtysi wyrażają zgodę na pełnienie obowiązków
inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Wszyscy wyrazili zgodę.
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 X/68/2015 w sprawie ustalenia zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta
Gminy Wiśniowa udziałów i akcji Gminy Wiśniowa w spółkach prawa handlowego.
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała określa zasady nabywania udziałów w spółkach prawa
handlowego. Inspiracją do podjęcia takiej uchwały jest propozycja firmy ZAGRODA aby
gmina Wiśniowa stała się częściowym udziałowcem firmy. Jest to związane z możliwościami
rozwoju firmy ZAGRODA i sprawą wpisania instalacji do wojewódzkiego planu
inwestycyjnego w zakresie gospodarowania odpadami. Uważa, że jeżeli są w stanie
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu pomagając w rozwoju firmy to ma sens z uwagi na to, że
w sposób dobry i tani firma ZAGRODA załatwi temat zbiórki odpadów. Są podstawy do
sądzenia, że w obrębie zbierania i utylizacji odpadów dąży się do tego aby była jedna
spalarnia, która ma powstać w Rzeszowie, a wówczas szacuje się, że koszty przetwarzania
odpadów będą wyższe. Następnie zgłosił poprawkę, aby w §3 pkt 1 należy wpisać kwotę
100.000 zł. Proponowane zasady są standardowe. Kwota zaproponowana nie jest
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przewidywaną kwotą zakupu udziałów. Decyzją w sprawie zakupu udziałów będzie
umieszczenie konkretnej kwoty w budżecie. Uchwała będzie miała zastosowanie również do
zakupu innych udziałów.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o przedstawienie opinii przez komisję gospodarczą.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
poinformował, że komisja zapoznała się z projektem uchwały. Po wyjaśnieniach wójta
zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
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 X/69/2015 w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Wiśniowa udziałów i akcji Gminy
Wiśniowa w spółkach prawa handlowego. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 r.:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
94.398,12
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
49.398,12
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami w tym:
- dotacja celowa na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- z NFOŚRiGW
5.093,60
- z WFOŚRiGW
3.565,52
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – środki z UE
– Europejski Fundusz Rolny z rozliczenia projektu modernizacja
DL Pstrągówka, Oparówka, oświetlenie i parking Jaszczurowa 40.739,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
45.000,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – środki z UE Europejski
Fundusz Rolny z rozliczenia projektu utwardzenie parkingu przy
boisku sportowym w Wiśniowej
45.000,00
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
- 115.348,21
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
– wydatki inwestycyjne
- 49.148,21
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75023 – Urząd Gminy – zakupy bieżące - 5.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – oczyszczalnia ścieków – wydatki pozostałe
- 1.200,00
Rozdział 90095 – pozostała działalność – dokumentacja
na budowę wodociągu w Kozłówku - 60.000,00
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
209.746,33
Dział 600 – Transport i łączność 154.300,00
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne w tym:
- zakup programu – aktualizacja ewidencji dróg gminnych
14.000,00
- modernizacja odcinka drogi gminnej Dz. Gr. 150 Tułkowice
7.300,00
- pokrycie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej droga Wiśniowa –Osiedle
13.000,00
- przebudowa trzech odcinków dróg gminnych
w Kozłówku na działce Nr 655, 657, 684
50.000,00
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- dokumentacja na przebudowę drogi Tułkowice – Góra – Sarnówka
20.000,00
- przebudowa dr. Gm. Nr 1124R Kożuchów szkoła
40.000,00
- zakup wiaty przystankowej Wiśniowa obok UG 10.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa
25.739,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące
związane z komunalizacją działek 25.739,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
5.000,00
Rozdział 75023 – Urząd Gminy – zakup kserokopiarki
5.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
24.707,33
Rozdział 90001 – Oczyszczalnia ścieków – opłaty ubezpieczenia ciągnika
1.200,00
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki związane
z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
13.507,33
w tym:
- dotacja
8.659,12
- środki budżetu gminy z roku ubiegłego 4.848,21
Rozdział 90095 – pozostała działalność – wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykorzystania
wód termalnych w Wiśniowej
10.000,00
4) Dokonuje się zmian w budżecie gminy pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w
ramach działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
a) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 § 6050 oświetlenie ulic – wydatki na inwestycje - 25.000,00
W tym:
- wykonanie map pod budowę nowych odcinków oświetlenia
- 4.666,00
- wykonanie dokumentacji pod budowę oświetleni Wiśniowa SKR,
UG, Olszyny, Rakówki oraz w kierunku Cieszyny - 6.834,00
- dokumentacja oświetlenia Szufnarowa – Wytrząska Góra
- 9.500,00
- dokumentacja oświetlenia Jazowa w stronę Kozłówka - 4.000,00
b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 § 6050 oświetlenie ulic – wydatki na inwestycje + 25.000,00
W tym:
- projekt budowy oświetlenia drogi gminnej Wiśniowa –Balice Góra
+ 6.500,00
- projekt budowy oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 988 Kalembina
+ 2.500,00
- projekt budowy oświetlenia dróg gminnych
Kozłówek-Markuszowa Skład, oraz Markuszowa Skład + 4.500,00
- projekt budowy oświetlenia drogi gminnej Markuszowa –
Rędziny - Wysoka + 7.500,00
- projekt budowy oświetlenia drogi gminnej Kozłówek Pod Las
Cyranówka wąwóz + 4.000,00
Ponadto zgłosiła poprawkę:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział – 60016 § 6300 – dotacja celowa z UM Strzyżów z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
30.000,00
Rozdział – 60078 § 6330 – dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 110.000,00
z przeznaczeniem na:
Dział 600 – Transport i łączność
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Rozdział – 60016 § 6050 – wydatki na inwestycje – przebudowa
ławy w Markuszowej 30.000,00
Rozdział – 60078 § 6330 – wydatki inwestycyjne – przebudowa ciągu dróg Tułkowice
Gontarz
110.000,00
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział – 60078 § 6330 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie dotacji
celowej na realizacją inwestycji (wg zawartej umowy) - 18.760,00
oraz
zmniejsza się plan wydatków
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 § 6050 – wydatki inwestycyjne przebudowa
drogi Tułkowice – Góra -Różanka Rola wraz z przebudową przepustu 18.760,00
3) Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
- zmniejsza się w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdziale 90019 § 4300 – usługi pozostałe
- 6.000,00
- zwiększa się w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdziale 90002 § 6230 – przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest
+ 6.000,00
4) Zmniejsza się plan wydatków
Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85205, § 4300 zakup usług pozostałych -2.000 zł
Oraz zwiększa się dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 4330
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. + 2.000 zł pokrycie 10% kosztów pobytu dziecka w
domu dziecka.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonej poprawki przez wójta gminy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Wójcik – wyjaśniła, że w ostatnim
czasie sąd nakazał przebadanie rodziny z terenu gminy przez psychologa. Po badaniu okazało
się, że synowie wrócili do domu, natomiast córkę skierowano do placówki opiekuńczowychowawczej w Rzeszowie. W placówce jest bardzo wysoki koszt utrzymania jednostkowy
ok 7.000 zł na osobę dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło z wnioskiem
do sądu o przeniesienie tego dziecka do domu dziecka w Żyznowie gdzie koszt jest niższy w
granicach 3.000 zł ale mimo wszystko obowiązek pokrywania kosztu ciąży na samorządzie.
W pierwszym roku jest to 10% kosztów utrzymania. Trudno powiedzieć jak dalej sprawa
potoczy się dalej ale prawdopodobnie wszystkie dzieci trafią do domu dziecka.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał na jak długi okres wystarczy zabezpieczona kwota?
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Wójcik – odpowiedziała, że od
czerwca do końca grudnia. Jeżeli wszystkie dzieci będą umieszczone to trzeba będzie
zwiększyć środki.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy decyzja sądu zapadnie przed wrześniem?
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Wójcik – odpowiedziała, że raczej
nie będzie decyzji.
Nikt więcej nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania nad poprawkami. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” 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 proponowanymi zmianami w budżecie gminy
przedstawionymi wraz z materiałami na sesję stwierdzając prawidłowe ich umiejscowienie w
klasyfikacji budżetowej w działach, rozdziałach i paragrafach. Te zmiany komisja pozytywnie
zaopiniowała. W stosunku do dodatkowych zmian w budżecie gminy, te które zostały
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zasygnalizowane przez wójta podczas posiedzenia komisji również zostały pozytywnie
zaopiniowane
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz – komisja projekt pozytywnie
wszystkie proponowane zmiany w budżecie przedstawionej do dnia dzisiejszego.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję. 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 X/70/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy
Wiśniowa na 2015 Uchwała w załączeniu
Przewodnicząca rady ogłosiła 10 minutowa przerwę. Radna Zofia Boruta opuściła sale obrad.
Po przerwie przystąpiono do punktu 9
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy – przedstawił informację:
Gospodarka komunalna
1. Zakończono remonty przystanków przy DW 988.
2. Zakończone zostały prace przy siłowni w Szufnarowej.
3. Rozpoczęto prace przy altance w Różance.
4. Trwają prace przy ścieżce w stronę Jazowej.
5. Wykonywane są na bieżąco prace związane z koszeniem traw na działkach gminnych.
6. Zakupiono kosiarkę i wykaszarkę do trawy do Domu Ludowego w Jazowej.
Drogi
1. Otrzymali promesę w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na
przebudowę drogi Tułkowice Gontarz
2. Trwają prace związane z przebudową drogi Tułkowice Góra – Różanka Rola w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Wykonano koszenia poboczy przy drogach gminnych.
4. Kontynuuje się wywożenie kruszywa w ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniowa,
Pstrągówka, Tułkowice, Kożuchów.
5. Wykonano roboty w ramach Funduszu Sołeckiego na drogach w Niewodnej – Grabiny,
konserwacja rowu przy drodze Niewodna Las
6. Wyłoniono wykonawcę na remont kładki w Markuszowej. Termin wykonania prac – do
końca września.
7. Dokonano zgłoszenia robót przy drodze gminnej Kożuchów Szkoła.
8. Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika
w Kożuchowie.
9. Uzyskano prawomocne zgłoszenie wyburzenia przystanku w Markuszowej koło sklepu
GS, zamówiono wiaty przystankowe z Funduszu Sołeckiego.
10. Zlecono remont wiat przystankowych w Wiśniowej.
Sport
1. Zamówiono Wiaty dla GOŚCI i GOSPODARZY na stadion w Wiśniowej.
2. Zamówiono budowę piłkochwytu na stadion w Szufnarowej.
Źródła geotermalne
Dobiega końca opracowanie dotyczące zasobów wód geotermalnych. Po zakończeniu prac
planowana jest prezentacja opracowania dla zainteresowanych.
Ponadto poinformował, że w stosunku do studium otrzymali uchybienia od organu nadzoru,
które będą starali się poprawić.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
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Przystąpiono do punktu 10
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach: 8 maja, 28 maja i 29 maja.
Przewodnicząca rady przypomniała, że protokoły były wyłożone do wglądu, po czym
otworzyła dyskusję w sprawie protokołów.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania:
- protokół Nr VII/7/2015 z dnia 8 maja br. - w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła protokół.
- protokół Nr VIII/8/2015 z dnia 28 maja br. - w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła protokół.
- protokół Nr IX/9/2015 z dnia 29 maja br. - w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła protokół.
Przystąpiono do punktu 11
Sprawy różne.
Przewodnicząca rady poinformowała, że uchwalony 28 maja br. Statut Gminy Wiśniowa
został opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 15
czerwca br. Ponadto w wyniku postępowania nadzorczego została stwierdzona przez
Wojewodę Podkarpackiego nieważność uchwały nr VII/57/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
Radny Ryszard Strzępek – podczas prezentacji zdjęć nawiązał do powstania „Stowarzyszenia
na rzecz wsi Różanka” na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku, które właściwą
działalność rozpoczęło w lutym po pozytywnie rozpatrzonym wniosku o dofinansowanie
sekcji sportowo-rekreacyjnej w Różance. Sekcja została utworzona z uczniów klas czwartej,
piątej i szóstej z nastawieniem na trzy dyscypliny sportu: piłka siatkowa, piłka ręczna
i touchkball. Na początku czerwca br. pojawiła się szansa udziału drużyny w mistrzostwach
Polski w touchkballu, które odbyły się w Rybniku w dniach 27-28 czerwca. Drużyna jako
najmłodsza z 16 drużyn biorących udział zajęła 13 miejsce. W imieniu stowarzyszenia
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że stowarzyszenie mogło rozpocząć
działalność w szczególności Wójtowi Gminy Wiśniowa, Radzie Gminy Wiśniowa, Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Społeczno-Socjalnej oraz dyrektorowi
Ośrodka Kultury.
Przewodnicząca rady – pogratulowała radnemu Strzępek i młodzieży oraz życzyła dalszych
sukcesów.
Wójt gminy – stwierdził, że być może gmina Wiśniowa też mogłaby zorganizować
mistrzostwa Polski.
Sekretarz gminy – poinformował sołtysów, że są do odbioru w Urzędzie Gminy nowe
pieczęcie oraz nowe zakresy czynności dla sołtysów. Ponadto poinformował, że dokumenty z
wyborów samorządowych zostały przekazane do archiwum. Natomiast na dzień 6 września
zostało zarządzone referendum. Wszystkie czynności wyborcze będą przeprowadzone.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał dlaczego tak długo dokumenty z wyborów były w
depozycie.
Sekretarz gminy – odpowiedział, że gmina nie ma na to wpływu dopiero po zarządzeniu
przekazują dokumenty do archiwum. Ponadto wspomniał, że wstępnie przewidywanym
terminem wyborów parlamentarnych jest dzień 18 października.
Radny Eugeniusz Świstak – poinformował, że w trakcie budowy jest chodnik w
Markuszowej. Ponadto poinformował, że w przyszłym roku przypada jubileusz 650-lecia
powstania wsi Markuszowa, 70-lecia postania OSP w Markuszowej oraz 50-lecia powstania
spółdzielni zdrowia. Zaproponował aby powołać komitet w celu zorganizowania uroczystych
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obchodów. Wspomniał, że kółko rolnicze chce przekazać na rzecz gminy działkę wraz
zabudowaniami. Zwrócił się do rady o przejęcie i zagospodarowanie działki.
Przystąpiono do punktu 12
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 X sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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