O.0002.8.2015
Protokół Nr XI/11/15
z XI sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 23 września 2015 r.
XI sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 16.30. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady XI 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: „Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania publicznego” – zmiana dotyczy zwiększenia kwoty udzielanej dotacji na
budowę chodnika w Wiśniowej do kwoty 200.000 zł. Zgodnie z obietnicą w przyszłym roku
Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy na budowę chodników na terenie gminy
Wiśniowa również kwotę 200.000 zł, ponadto w zmianach w budżecie będzie uwzględniona
kwota zwiększenia.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez wójta.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników od
Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Wiśniowa zadania publicznego,
zarządzania częścią pasa drogowego przebiegającą na terenie Gminy Wiśniowa przy
drogach wojewódzkich nr 986 Tuszyma- Wiśniowa, oraz 988 Babica- Warzyce w zakresie
bieżącego utrzymania chodników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i
redukcyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa drobnolistna w miejscowości
Kozłówek.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla
Gminy Wiśniowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019".
5. Podjęcie uchwały sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Wiśniowa.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
9. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej za I półrocze
2015 r.
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.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników od
Komendanta Wojewódzkiego Policji
Przewodnicząca rady – poinformowała, że w trwającej procedurze wyboru ławników
wpłynęły dwie kandydatury na ławników: p. Marzanny Rusyn i p. Agaty Lodarskiej. Zgodnie
z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych rada gminy musi zasięgnąć informacji o
kandydatkach od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Informacje uzyskuje się i sporządza
na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał czy na pewno zasięgają opinii od Komendanta
Wojewódzkiego Policji ponieważ zapytania o niekaralność kieruje się do sądu okręgowego.
Wójt gminy – wyjaśnił, że procedura przewidziana jest ustawą.
Przewodnicząca rady zwróciła się o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – stwierdził, że prezes sądu
poinformował radę gminy o konieczności wyboru dwóch ławników przez rade gminy. W dniu
29 czerwca został powołany zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. W trakcie
naboru zostało zgłoszone dwie kandydatury. Kolejnym etapem procedury jest zasięgnięcie
opinii o kandydatach od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Opinia komisji jest pozytywna.
W dyskusji 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 XI/71/2015 w sprawie zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Wiśniowa zadania publicznego,
zarządzania częścią pasa drogowego przebiegającą na terenie Gminy Wiśniowa przy drogach
wojewódzkich nr 986 Tuszyma- Wiśniowa, oraz 988 Babica- Warzyce w zakresie bieżącego
utrzymania chodników.
Wójt gminy – poinformował, że temat przejęcia zadania pojawili się w momencie podjęcia
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
budowę chodników. Wówczas na forum zarządu odbyła się dyskusja i otrzymali informacje,
że jeżeli przejmą zadanie utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich to gmina może
liczyć na wsparcie dalszych inwestycji. Dodatkową zachęta miała być zmiana
współfinansowania inwestycji: gmina 40%, województwo 60%. Zwrócił się o podjęcie
uchwały tym bardziej, że gmina już realizuje zadanie odśnieżania chodników.
Przewodnicząca rady zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że uchwała wzbudza mieszane uczucia ponieważ przejmują zadanie, które nie
jest ich zadaniem. Natomiast argument, że jest to warunek budowy chodników przy drogach
wojewódzkich jest mocny i muszą wewnętrzne opory przełamać. Opinia komisji jest
pozytywna. Porozumienie jest na okres 3 lat tj. do końca kadencji. Są świadomi, że na
realizację zadanie będą potrzebne środki w budżecie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna, a argumentacja podobna jak komisji budżetowej.
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 XI/72/2015 w sprawie przejęcia przez Gminę
Wiśniowa zadania publicznego, zarządzania częścią pasa drogowego przebiegającą na
terenie Gminy Wiśniowa przy drogach wojewódzkich nr 986 Tuszyma- Wiśniowa, oraz
988 Babica- Warzyce w zakresie bieżącego utrzymania chodników. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i
redukcyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa drobnolistna w miejscowości
Kozłówek
Wójt gminy – poinformował, że ubiegają się o dotację na prace pielęgnacyjne drzewostanu
przy kościółku w Kozłówku. Jednym z drzew najbardziej wymagającym zabiegów
pielęgnacyjnych jest lipa będąca pomnikiem przyrody ustanowionym przez radę gminy. Po
weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska okazało się, że rada
powinna podjąć uchwałę inicjującą lub zezwalająca na tą pielęgnację. Właścicielem gruntu i
zarządcą, na którym rośnie lipa jest parafia Dobrzechów w związku z tym wniosek składany
jest przez proboszcza z Dobrzechowa przy pomocy Urzędu Gminy Wiśniowa. W celu
pozyskania dotacji konieczne jest opracowanie dokumentacji dendrologicznej i uzyskanie
zgody w Urzędzie Ochrony Zabytków na wykonanie prac pielęgnacyjnych. Podjęcie uchwały
jest formalnością.
Przewodnicząca rady zwróciła się do stałych komisji o przedstawienie opinii wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia jest pozytywna. Rada gminy musi ustalić warunki przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych. Jest to wymóg formalny.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – objęcie ochroną drzew
powoduje, że nadzór nad pielęgnacją prowadzi rada gminy. Zgodnie z ustawą uchwała jest
konieczna. W uchwale są sprecyzowane rodzaje zabiegów, które będą wykonane na tym
pomniku przyrody. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XI/73/2015 w sprawie przeprowadzenia
zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomnika przyrody - drzewa z
gatunku lipa drobnolistna w miejscowości Kozłówek. Uchwała w załączeniu.
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Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla
Gminy Wiśniowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Po konsultacji z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska, zmienia się zakres obowiązywania programu na lata 20152018 z perspektywą 2019-2023. Autopoprawka obejmuje cały dokument gdzie wymienia się
lata obowiązywania. Podjęcie uchwały wynika z obowiązku ustawowego. Procedura
opracowania dokumentu wraz z uzgodnieniami jest długotrwała. Dokument jest ważny w
momencie ubiegania się o środki pomocowe na projekty związane z ochroną środowiska.
Przewodnicząca rady zwróciła się do stałych komisji o przedstawienie opinii wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisja jest pozytywna, bo wiąże się z pozyskiwaniem środków
unijnych.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie wraz ze zgłoszoną
autopoprawką. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XI/74/2015 w sprawie uchwalenia aktualizacji
"Programu ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015-2018 z perspektywą
na lata 2019-2023". Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wójt gminy – poinformował, że przystąpili do opracowania uchwały. Głównie zmiany
dotyczą poziomu finansowania. Wprowadzili możliwość finansowania do 100% nakładów
koniecznych prac konserwatorskich. Do tej pory było 90%. Uproszczono wniosek o ubieganie
się o dotację. W związku ze zmianą finansowania zgłosił autopoprawkę w §1 w pkt. 2
otrzymuje brzmienie: „Celem dotacji jest wspieranie, uzupełnianie i finansowanie działań
właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym
elementom substancji zabytkowej” oraz §2 otrzymuje brzmienie: „Dotacja może być
udzielona na finansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie dokumentacji
projektowej lub programu postępowania konserwatorskiego zatwierdzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez
wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia
wniosku”. Poprawka była dyskutowana na posiedzeniu Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej.
Przewodnicząca rady zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że uchwała została zaopiniowana pozytywnie z uwagi, że obecna jest bardziej
dostosowana do potrzeb mieszkańców. Jednocześnie popiera autopoprawkę ponieważ
zachodziła pewna sprzeczność pomiędzy zapisami uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Posiadają na terenie gminy zabytki wpisane do
rejestru i należy o nie dbać stąd też propozycja zwiększenia dofinansowania jest pozytywnie
oceniona.

4

Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok - stwierdził, że uchwała
jasno określa zasady udzielania dotacji. Komisja pozytywnie ocenia wprowadzenie
uproszczonego trybu ubiegania się o dotację w sytuacjach szczególnych. Opinia komisji jest
pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Rady Kazimierz Pęczar – zapytał dlaczego w uchwale nie ma zapisu mówiącego, że traci moc
poprzednia uchwała?
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę: wprowadzenie brzmienia w §14 „Traci moc uchwała nr
XXXII/174/05 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków” natomiast dotychczasowy §14 staje się §15.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie wniosek o dokonanie
poprawek zgłoszony przez wójta. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” Rada przyjęła
poprawki. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XI/75/2015 w sprawie określenia zasad udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że na początku kadencji zwrócił się do sołtysów o wskazanie
zadań do realizacji w sołectwach. Na podstawie tych zgłoszeń powstał program inwestycyjny
na kolejne cztery lata. Założeniem było wpisanie takich zadań, których realizacja jest
możliwa. Natomiast w trakcie opracowania zmieniono podejście i skupiono się na
przyporządkowaniu większości zadań zgłoszonych przez rady sołeckie do możliwości
pozyskania środków zewnętrznych. Program będzie wyznacznikiem przy realizacji zadań ale
jeżeli w międzyczasie będą inne możliwości mogą być wprowadzone nowe zadania. Muszą
mieć świadomość, że kwoty ogólne programu są duże. W sytuacji kiedy nie otrzymają dużego
dofinansowania do kanalizacji, do dróg, do budowy przedszkola czy też rozbudowy domu
ludowego w Szufnarowej zadań tych nie uda się zrealizować. Uważa, że muszą ambitnie
planować, pomimo pesymistycznej oceny finansowej skarbnika, która twierdzi, że jest to plan
do realizacji w dwóch kadencjach. Następnie zgłosił autopoprawkę w załączniku w poz. 41
przesuwa się realizację zadania na rok 2018, natomiast w poz. 43 przesuwa się realizację
zadania na 2017. Autopoprawka na prośbę radnego Furtek. Następnie w poz. 81 przesunąć
realizacje zadania na 2016 z konsekwencją zmian kwot końcowych.
Przewodnicząca rady zwróciła się o przedstawienie opinii przez stałe komisje.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– Komisja cieszy się, że powstał jednolity dokument, który przedstawia oczekiwania
społeczeństwa. Ocenia część finansową bardziej optymistycznie od skarbnik bo jego zdaniem
jest to dokument na jedną kadencję, na jeden budżet unijny do 2020 r. i jest to realistyczne.
Przesunięcia proponowane w dniu dzisiejszym przez wójta są przesunięciami technicznymi.
Przesunięcia głównie będą dyktowały programy unijne. Wie, że niektóre zadania z powodu
różnych przeszkód mogą być nierealizowane więc zaapelował o nieodwoływanie się do
dokumentu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Komisja stwierdziła, że dokument jest rzetelnie
przygotowany.
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Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie wraz ze zgłoszoną
poprawką. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie poprawkę. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” rada gminy przyjęła poprawkę zgłoszona przez wójta. Następnie
poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku
głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr
XI/76/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – zwrócił się o podjęcie uchwały co umożliwi mu ubieganie się o budowę
chodnika w Wiśniowej – jedno z ważniejszych zadań.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Rady Ryszard Strzępek – zapytał czy jeżeli w tym roku zarządca drogi wybuduje chodnik za
środki gminy to w przyszłym roku województwo wybuduje chodnik za 200.000 zł ze
środków własnych?
Wójt gminy – potwierdził.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że w przyszłym roku zgodnie z obietnicą odzyskają
200.000 zł, ale czy jest jeszcze szansa na dodatkowe środki ponieważ obawia się upływu
terminu ważności zezwolenia na budowę chodników w Szufnarowej i Tułkowicach?
Wójt gminy – odpowiedział, że jak będzie przebiegała realizacja zależy od tego ile pieniędzy
województwo przeznaczy w przyszłym roku.
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 XI/77/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/17/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przewodnicząca rady ogłosiła 15 minutowa przerwę
Po przerwie przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
160.680,78
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.000,00
Rozdział 01009 – spółki wodne - pomoc finansowa z UG Frysztak
na realizację zadania budowa przyłącza źródła wody
dla Spółki Wodno Wodociągowej Pstrągówka
2.000,00
Dział 600 – Transport i łączność
35.000,00
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – dotacja celowa na budowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 35.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia
160.680,78
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej
87.000,00
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – pozyskanie
środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014r.
73.680,78
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 624.304,03
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z UE 439.304,03
- wpływy z Urz. Sk. z rozliczenia podatku VAT 175.000,00
Rozdział 90095 – pozostała działalność – pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania „Różańskie wiatraki”
z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 10.000,00
Ogółem zwiększenia planu dochodów:
821.984,81
2)
Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 350.000,00
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
(dochody ze sprzedaży majątku gminy)
- 350.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.343,00
Rozdział 75807 – zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej
- 2.343,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
- 45.000,00
Rozdział 92601 – obiekty sportowe zmniejszenia planu dotacji
z powodu dwukrotnego wprowadzenia planu dochodów. - 45.000,00
Ogółem zmniejszenia planu dochodów:
- 397.343,00
3)
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
52.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.000,00
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
52.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szufnarowa )
52.000,00
Ogółem zmniejszenie planu wydatków 52.000,00
4)
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.000,00
Rozdział 01009 – spółki wodne
§ 6230 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych dla spółki wodno wodociągowej Pstrągówka
(środki z UG Frysztak)
2.000,00
Rozdział 01008 - melioracje wodne
§ 4300 – zakup usług pozostałych czyszczenie rowu melioracyjnego
Różanka na gruntach własności gminy
2.000,00
Dział 600 – Transport i łączność
214.641,81
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne 35.000,00
§ 6050 budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych (Niewodna, Szufnarowa,
Jaszczurowa – środki z dotacji FOGR)
35.000,00
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 179.641,81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
(bieżące zakupy materiałów do remontów dróg) 11.641,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych (bieżące naprawy dróg) 20.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych – remont przystanku PKS obok UG
- malowanie 5.000,00
§ 6050 – modernizacja i przebudowa dróg gminnych w tym:
143.000,00
- dofinansowanie do przebudowy trzech odcinków
dróg gminnych w Kozłówku
10.000,00
- dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Kożuchów – Szkoła
20.000,00
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- modernizacja drogi Wiśniowa – Balice – Osiedle (koło Mularskiego) 25.000,00
- modernizacja drogi gminnej Szufnarowa – Świerczyna 52.000,00
- modernizacja drogi gminnej Tułkowice Gontarz 26.000,00
- przebudowa drogi gminnej Kalembina (w stronę Krawca)
10.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
28.000,00
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
28.000,00
§ 4210 – dofinansowanie do zakup materiałów i wyposażenia
(Domy Ludowe) 6.000,00
§ 4300 – dofinansowanie usług (Domy Ludowe) 9.000,00
§ 4270 – dofinansowanie prac remontowych (Domy Ludowe)
2.000,00
§ 4260 – dofinansowanie opłat energii elektrycznej (Domy Ludowe)
10.000,00
§ 6050 – dofinansowanie do opracowania dokumentacji
i modernizacji budynku komunalnego Szufnarowa
1.000,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
21.000,00
Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.
21.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych wydanie książki „wieś z wiatrakiem
w krajobrazie oraz znakowanie wsi Różanka”
- środki z Podkarpackiego Programu Odnowy wsi 10.000,00
- środki własne z budżetu gminy
11.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 87.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
40.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na gabinety
profilaktyki zdrowotnej w tym dla:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśniowa 5.000,00
- Sz. P. Markuszowa 5.000,00
- Sz. P. Kozłówek
5.000,00
- Sz. P. Szufnarowa 5.000,00
- Sz. P. Pstrągówka 5.000,00
- Sz. P. Różanka
5.000,00
- Sz. P. Niewodna
5.000,00
- Sz. P. Jaszczurowa 5.000,00
Rozdział 80110 – Gimnazja 5.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na gabinety
profilaktyki zdrowotnej
5.000,00
Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne 42.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dla stołówek szkolnych
42.000,00
- Gimnazjum Wiśniowa
7.000,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśniowa 7.000,00
- Sz. P. Markuszowa 7.000,00
- Sz. P. Szufnarowa 7.000,00
- Sz. P. Różanka
7.000,00
- Sz. P. Jaszczurowa 7.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87.000,00
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami
87.000,00
§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych (przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 7.000,00
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego – wkłady do spółki Zagroda
realizującej zadania Użyteczności publicznej
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( w szczególności rozbudowa mająca na celu unieszkodliwianie
odpadów biodegradowanych)
80.000,00
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego 12.000,00
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.
12.000,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (GOK)
12.000,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
23.000,00
Rozdział 92601 – obiekty sportowe. 23.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
opracowanie projektu modernizacji stadionu komunalnego w Wiśniowej.
23.000,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków:
476.641,81
Następnie przedstawiła autopoprawkę w sprawie zmian w budżecie gminy:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 756 – Dochody od osób prawnych
5.160,00
Rozdział – 75615 § 0310 – zwiększenie planu – podatek od
nieruchomości z tytułu korekty deklaracji
5.160,00
Dział 754 – Ochotnicze Straże Pożarne
15.552,00
Rozdział – 75412 § 6280 – dotacja celowa z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
15.552,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
153.015,00
Rozdział – 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
153.015,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.008.885,00
Rozdział – 90095 – Pozostała działalność w tym:
§ 6297 – dotacje z UE - projekt „Budowa mikro instalacji
prosumenckich w Gminie Wiśniowa”
776.999,00
§ 6290 – środki własne ludności do w/w projektu
231.886,00
Ogółem zwiększa się plan dochodów
1.182.612,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
5.160,00
Rozdział – 70005 § 4480 – opłaty podatku od nieruchomości
5.160,00
Dział 754 – Ochotnicze Straże Pożarne
15.552,00
Rozdział – 75412 § 6060 – zakup sprzętu hydraulicznego
dla OSP Kalembina
15.552,00
Dział 600 – Transport i łączność
100.000,00
Rozdział – 600136 § 6300 – drogi publiczne gminne – dotacje celowe
na pomoc finansową dla Samorządu Województwa
na budowę chodników Wiśniowa
100.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.061.900,00
Rozdział – 90095 – Pozostała działalność realizacja projektu
pn. „Budowa mikro instalacji prosumenckich
w Gminie Wiśniowa” w tym:
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ze śr. UE
776.999,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny 53.015,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - śr. ludności 231.886,00
Ogółem zwiększa się plan wydatków
1.182.612,00
3) Dokonać zmiany w budżecie Gminy pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji
budżetowej Fundusz sołecki Kalembina
a) Zmniejsza się plan wydatków
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
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Rozdziale 70005 § 4300 – przedsięwzięcia dotyczące doprowadzenia
wody do budynku Komunalnego w Kalembinie
- 7.000,00
b) Zwiększa się plan wydatków
W dziale 600 – transport i łączność
Rozdziale 60016 § 6050 – przebudowa drogi gminnej Kalembina
w stronę Krawca
7.000,00
Przewodnicząca rady zwróciła się o przedstawienie opinii stałych komisji wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja pracowała nad zmianami przesłanymi z materiałami. Zapytał czy
kwota, którą przeznaczają na projekt fotowoltaiki jest wystarczająca dla rozstrzygnięcia
przetargu?
Wójt gminy – odpowiedział, że według posiadanej wiedzy są to wystarczające środki.
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że środki będą rozpisane w dwóch działach tak aby odzyskać
podatek VAT od inwestycji fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna w stosunku do przedstawionych na posiedzeniu
propozycji zmian w budżecie. W odniesieniu do proponowanych zmian stwierdził, że są one
w 90% konsekwencją decyzji wcześniej podjętych. W odniesieniu do projektu fotowoltaiki
wyraził współczucie dla skarbnik w związku z trudnością rozliczenia środków unijnych,
samorządowych i prywatnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Projektodawca wyjaśnił wszystko.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – stwierdził, że komisja
przede wszystkim skupiła się na zmianach budżetowych dotyczących oświaty oraz kultury,
które komisja uznała za zasadne.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał jaka część finansowa projektu dotyczy mieszkańców?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że dokładnie nie jest w stanie powiedzieć ale kwota ta
będzie rozpisana w zarządzeniu wójta.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję. Przystąpiono do procedury głosowania. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XI/78/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy
Wiśniowa na 2015 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej za I półrocze 2015
r.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – poinformował, że zgodnie ze statutem komisje mają obowiązek przedstawić dwa
razy w roku sprawozdanie z prac komisji. Komisja Budżetu Finansów i MandatowoRegulaminowa pracowała podczas ośmiu posiedzeń. Ponadto spotykały się zespoły robocze
które pracowały nad statutami sołectw i statutem gminy. Głównie komisja zajmowała się
dwoma tematami: opracowaniem statutów oraz zmianami w budżecie gminy. W zakresie
zmian budżetowych zapoznawali się i opiniowali wszelkie zmiany budżetowe w tym również
dokonywane zarządzeniami wójta. W drugim półroczu będą nadal zajmować się budżetem
gminy oraz opracowaniem opinii do budżetu na 2016 r. Natomiast w I półroczu 2016 r.
chciałby aby komisja zapoznała się ze statutami, regulaminami jednostek organizacyjnych.
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Przewodnicząca rady przypomniała pozostałym stałym komisjom o obowiązku składania
sprawozdania z pracy komisji przynajmniej dwa razy w roku.
Przystąpiono do punktu 10
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy – przedstawił informację:
1. Wykonano chodnik – ścieżkę z Wiśniowej do Jazowej. Roboty przy ścieżce wykonali
pracownicy gospodarczy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
2. Na boisku sportowym w Pstrągówce zamontowano bramki, postawiono blaszany
garaż wraz z regałami.
3. W domach ludowych w Jazowej, Jaszczurowej, Oparówce wykonano prace
remontowo-malarskie. W Różance odnowiono stoliki. Zakupiono wyposażenie do
domu ludowego w Kozłówku.
4. Wykonano w domach ludowych przegląd instalacji gazowych, odgromowych. W
Kozłówku i w Markuszowej trwają prace polegające na zwiększeniu mocy i
dostosowaniu instalacji elektrycznej.
5. Wybudowano wiatę-altanę w Różance.
6. Wykonano prace remontowe w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej, poszerzona
została sala gimnastyczna.
7. Trwa malowanie przystanków przy drogach wojewódzkich.
8. Rozpoczęli budowę przedszkola w Wiśniowej tj. zostało dokonane przełożenie
przyłącza wody do gimnazjum, ale wszystkie formalności związane z budową
przedszkola są rozpoczęte. Przygotowują się do ewentualnych naboru wniosków,
które są zapowiadane.
Drogi
1. Zakupiono dwie wiaty przystankowe ze środków rady sołeckiej w Markuszowej.
Zakupiono dodatkowo wiatę, która została zamontowana w Tułkowicach. Zlecono
renowację dwóch wiat przystankowych z Wiśniowej.
2. Zakończono roboty ziemne na drodze koło p. Kuczka w Tułkowicach
3. W trakcie realizacji są drogi Niewodna Dół koło Włodyki, Szufnarowa Pniakówki,
Szufnarowa koło Jarząba.
4. W ramach FOGR trwają prace na drogach: Szufnarowa Świerczyna, Niewodna
Baranek i Jaszczurowa Chytrówka - Pstrągówka.
5. Trwają prace na drodze Tułkowice Gontarz w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych.
6. Zakończono prace na kładce w Markuszowej.
7. Trwają prace na drodze Wiśniowa koło Kopcia.
8. Trwają prace przy budowie chodnika w Kożuchowie.
9. Dobiegają końca prace przy budowie chodnika w Markuszowej.
Kanalizacja
1. Zakończono prace przy budowie odcinka kanalizacji koło Zespołu ParkowoDworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej
2. Wykonano podwierty pod torami związane z fragmentem kanalizacji w Kożuchowie
aby dokumentacja nie straciła ważności.
3. Projekt z ogniwami fotowoltaiczymi został zaakceptowany. Krótki jest termin
realizacji zadania z uwagi na konieczność rozliczenia PROW-u w skali kraju.
Dodatkową trudność stanowi udział mieszkańców w projekcie.
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4. W konkursie „Piękna wieś podkarpacka” Wiśniowa przeszła do pierwszej dziesiątki
na czwartej pozycji.
5. Opracowują Strategię Lokalnej Grupy Działania, Strategię Rozwiazywania
Problemów Społecznych, a także przygotowują się do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca rady przypomniała, że protokół był wyłożony do wglądu, po czym
otworzyła dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowani u jawnym 15 głosami „za”
przy braku głosów przeciw i wstrzymujących Rada Gminy przyjęła protokół Nr X/10/2015 z
dnia 29 czerwca 2015 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Wójt gminy – poinformował, że w dniu 5 października br. o godz. 11.00 w Powiatowym
Centrum Turystyki i Sportu odbędzie się spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane
wyniki ekspertyzy źródeł termalnych.
Przewodnicząca rady – poinformowała, że:
- wpłynęło pismo od pani Urszuli Czech zam. Pstrągówka w imieniu mieszkańców
Pstrągówki i Cieszyny z prośbą o remont mostu oraz regulację brzegów potoku Pstrąg
biegnącego na granicy gmin. Pismo zostało skierowanie do komisji gospodarczej.
- wpłynęła informacja o ogólnopolskim konkursie pn. „Sposób na sukces” na najlepsze
działania przedsiębiorcze realizowane na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys.
mieszkańców. Termin składania zgłoszeń do 31 października br. Więcej informacji w biurze
rady.
- wpłynęła prośba od Spółki Wodno-Wodociągowej w Wiśniowej o wsparcie budowy nowej
studni głębinowej w kwocie 25.000 zł z uwagi na coraz częściej pojawiające się problemy z
wodą. Z posiadanych informacji wie, że źródło znajduje się na prywatnej działce, którą spółka
planuje zakupić. Spółka jeszcze w tym roku planuje rozpocząć inwestycję.
Radny Bogusław Furtek – poinformował, że w pobliżu jego domu znajduje się źródło, które
mogłoby być tanim kosztem przyłączone do wodociągu w Wiśniowej.
Wójt gminy – zobowiązał się porozmawiać ze spółką przed podjęciem jakichkolwiek decyzji
o zabezpieczeniu środków dla spółki.
Radny Ryszard Strzępek – z uwagi na panującą suszę zapytał wójta jaka jest jego wiedza nt.
stanu zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy. Uważa, że muszą tym tematem
zająć się kompleksowo bo jest to zadanie własne gminy. Czy są przygotowani do dostarczenia
tej wody i skąd ją wezmą? Następnie zapytał w kwestii uchodźców czy są prowadzone
rozmowy na szczeblu wojewódzkim?
Wójt gminy – odpowiedział w kwestii uchodźców, że nie było żadnych spotkań, informacji,
ustaleń z Urzędem Wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej konkretnej wiedzy na
ten temat. W sprawie zaopatrzenia gminy w wodę jest to zadanie własne, które zobowiązuje i
obliguje szczególnie w sytuacji gdyby posiadali swój wodociąg. W momencie kiedy nie
dysponują swoim wodociągiem, a istniejące wodociągi są w zarządzie spółek wodnych to ten
obowiązek jest rozmyty. W przypadku braku wody nie ma pomysłu awaryjnego, rozwiązania
które zabezpieczyłoby steki tysięcy m3 wody w gminie. Faktem jest, że wszędzie pojawiają
się kłopoty. Trzeba apelować o oszczędzanie wody.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że warto zamiast myśleć o kanalizacji dotrzeć do
źródeł bo tą kanalizacją nie będzie miało co płynąć.
12

Wójt gminy – stwierdził, że dopóki woda płynie z wodociągu spółki wodnej to nikt nie będzie
chciał wodociągu gminnego. Tego jest pewien.
Radny Kazimierz Jakobsze – dopóki dotują spółki to spółki funkcjonują.
Wójt gminy – stwierdził, że nawet gdyby gmina wybudowała ujęcie wody na Wisłoku i
wodociąg w jego ocenie na chwilę obecną nikt nie będzie chciał wody, za którą będzie
miesięcznie sporo płacić jeżeli w tej chwili ma wodę za darmo. Myślał też o takim
rozwiązaniu aby opracować program dotacji dla spółek i uwarunkować pomoc spółce w
zamian za montaż wodomierzy i rozliczanie mieszkańców za pobór wody. Działania muszą
być podjęte w celu racjonalizacji zużycia wody.
Radny Kazimierz Jakobsze – poparł pomysł wójta.
Przewodnicząca rady ogłosiła 5 minutowa przerwę.
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady
Sołtys Zbigniew Miga – wspomniał o dyskusji z poprzedniej kadencji gdzie wspominano, że
pod doliną Wisłoka znajdują się zasoby pitnej wody. Mówiono, że jeżeli przyjdą ciężkie
czasy jeżeli chodzi o zasób źródeł mogą przy pomocy organów szczebla wyższego wystąpić o
wykorzystanie tych źródeł.
Radny Adam Zięba – z posiadanych informacji wie, że na terenie gminy na głębokości 300 m
jest potężny pokład wody jurajskiej, wody pitnej.
Sołtys Zbigniew Miga – stwierdził, że zamiast kierować środki w stronę wód geotermalnych
powinni zająć się sprawą większej wagi jaką jest zapewnienie wody pitnej. Była mowa, że
zasób wody pitnej jest tak duży, że oprócz gminy Wiśniowa można zaspokoić miejscowości
innych gmin sąsiadujących z gminą Wiśniowa.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że jest to słuszne i nie koliduje ze źródłami
geotermalnymi ponieważ gmina nie będzie finansować źródeł geotermalnych.
Sołtys Zbigniew Miga – nie jest zorientowany ile kosztowałoby zbadanie takich źródeł ale
uważa, że powinni zrobić to jak najszybciej, a skoro jest problem z wodą to może warto
zwrócić się z odezwą apelem do mieszkańców o oszczędność wody. Jeżeli chodzi o
uzdatnianie wody z Wisłoka to nie jest żart bo jeżeli gmina będzie się rozwijać, będzie
przybywać mieszkańców to wody źródlanej nie wystarczy dla wszystkich tak jak jest w
dużych miastach. Ponadto podziękował wójtowi i radnym za zajęcie się budową chodnika w
Kożuchowie ponieważ ile razy rozmawia z mieszkańcami Kożuchowa temat bezpieczeństwa
jest dla nich najważniejszy natomiast infrastruktura nie jest dostosowana do natężenia ruchu
na drodze. W imieniu mieszkańców Kożuchowa zwraca się do rady gminy aby wystąpiła z
apelem do samorządu województwa o przydzielenie środków i przyspieszenie prac
związanych z przebudową drogi.
Przewodnicząca rady – poinformowała, że w Wiśniowej spółka wodno-wodociągowa apeluje
do użytkowników o oszczędność wody.
Radny Stanisław Rokosz – zgłosił, że jadąc od strony Wiśniowej brakuje tablicy z
oznaczeniem miejscowości Tułkowice. Zwrócił się o zgłoszenie sprawy do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg w Rzeszowie. Następnie poinformował, że w poniedziałek na posiedzeniu
komisja zapoznała się z pismem z Agencji Nieruchomości Rolnych, z którego wynika, że
tereny, na których planowany jest zbiornik retencyjny są planowane do sprzedaży. Komisja
uznała, że sprawą powinna zająć się na forum rady gminy.
Wójt gminy – poinformował, że Oddział Agencji Nieruchomości Rolnych podał do
publicznej wiadomości nieruchomości, które będą sprzedawać. Na wykazie jest działka o
pow. 45 ha położona koło oczyszczalni, gdzie w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego są to grunty predysponowane do utworzenia zbiornika
retencyjnego. Dzierżawca, który obecnie dzierżawi grunty będzie miał prawo pierwokupu. Do
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sprzedaży tych gruntów agencja przymierzała się od trzech lat. Planom sprzedaży
przeszkodziła planowana obwodnica. W związku z tym część gruntów, po których ma
przebiegać obwodnica, jest wyłączona ze sprzedaży, reszta kompleksu jest przeznaczona do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej realizując prawo pierwokupu. Gdyby chcieli w
jakikolwiek sposób zatrzymać sprzedaż nie mają możliwości prawnych wynikających wprost
z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Jedynie co przychodzi mu do głowy to próba
podjęcia przez radę gminy stanowiska, próba apelowania do Agencji Nieruchomości Rolnych
o wycofanie ze sprzedaży. Jeżeli chodzi o grunty koło gimnazjum dyrektor obiecał, że
wstrzyma się ze sprzedażą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Tu współpraca jest możliwa. Nie ma pomysłu formalnego na zablokowanie
sprzedaży ponieważ zarówno plany przeciwpowodziowe jak również plany retencyjne
opracowywane w ostatnich czterech latach, pomimo interwencji gminy, nie przewidują
budowy zbiornika na terenie gminy. Być może warto zorganizować spotkanie z radnymi i
dyrektorem agencji i porozmawiać wspólnie. Zwrócił się do rady o pomoc w ustaleniu trybu
postępowania.
Radny Ryszard Strzępek – wie, że nie ma czasu na odwlekanie decyzji bo jest to sprawa
pilna. Jeżeli mają cokolwiek zrobić jako samorząd gminny to muszą działać szybko. Słuszna
jest propozycja wójta aby wystosować apel, prośbę o odstąpienie od sprzedaży w związku z
tym że chcą aby był tam zlokalizowany zbiornik retencyjny. W przypadku odmowy nich
gmina złoży deklarację, że będzie inwestorem i chce zakupić działkę jednocześnie zwracając
się o wystawienie działki do sprzedaży w przetargu. Mieszkańcy nie zarzucą władzy
bierności. Zaproponował ustalić stanowisko rady i upoważnić wójta do wystąpienia z apelem
do Agencji.
Radny Kazimierz Jakobsze – poparł propozycje radnego Strzępka.
Wójt gminy – przedstawił treść stanowiska które zostanie wysłane do Agencji (w załączeniu
do protokołu)
Radny Kazimierz Pęczar – zgłosił wniosek aby wójt wystąpił z pismem o treści
przedstawionej.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Pęczaar. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących” i „przeciw” przyjęła wniosek.
Sekretarz gminy – zwrócił się do sołtysów o rozplakatowanie informacji o mammobusie.
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 XI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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