O.0002.10.2015
Protokół Nr XIII/13/15
z XIII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 30 listopada 2015 r.
XIII sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 13.00. 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 XIII 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 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wiśniowa do wspólnego
realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na
kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej” – podczas piątkowego
konwentu wójtów w Czudcu spotkali się z przedstawicielem firmy „New power”.
To spotkanie było konsekwencją wcześniejszych spotkań dotyczących przystąpienia do grupy
zakupowej, którą chcieliby utworzyć w ramach powiatu. W ramach grupy zakupowej jeden
podmiot występuje w imieniu pozostałych członków i realizuje zamówienie dotyczące zakupu
gazu. Od niedawna jest możliwość zakupu gazu na wolnym rynku. Przetargi, które się odbyły
pokazują, że z tego tytułu są oszczędności ponieważ im więcej wolumenów tym cena jest
korzystniejsza. Jest to jeden przetarg, którym się zajmie firma, więc mogą liczyć na mniejsze
opłaty niż gdyby sami wystąpili. Cenę jaką muszą zapłacić firmie za przeprowadzenie
przetargu to 8,5% wyliczonych oszczędności. Przekazali ksero faktur za rok poprzedni, firma
wyliczyła jak jest średnia cena gazu. Po przetargu okaże się jaką uzyskają cenę. Na podstawie
tego zostanie wyliczona oszczędność i zostanie policzona opłata. Wstępne obliczenia firmy
jakie gmina może zaoszczędzić są to kwoty od kilkunastu do dwudziestu tysięcy złotych.
Uważa, że warto zaryzykować. Chciałby aby zakupu dokonali jeszcze w bieżącym sezonie
grzewczym.
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 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy
Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2016 rok.
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej poboru.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wiśniowa do
wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia
publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
Wójt gminy – poinformował, że corocznie są zobligowani do podjęcia uchwały.
Wykorzystują możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi z obopólną korzyścią.
Organizacje mają źródło finansowania swoich projektów, natomiast gmina może
ukierunkowywać pewne obszary działalności organizacji. Taka jest idea ustawy.
W porównaniu do roku bieżącego niewiele się zmienia. Priorytetowe obszary są określone jak
dotychczas. Na pewno będą chcieli przeznaczyć środki na Stowarzyszenie kobiet gminy
Wiśniowa na projekty integracyjne. Chciałby aby zostały utrzymanie kulturalne
przedsięwzięcia tj. plenery i koncerty. Dużą pozycją są usługi opiekuńcze.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej
o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – poinformował, że projekt
uchwały jasno określa formy współpracy między gminą, a organizacjami pozarządowymi.
Poprzez priorytety może nakierunkować organizacje na taką działalność jaka jest gminie
potrzebna. Dobrym rozwiązaniem jest powołanie w skład komisji konkursowej
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Z powyższych powodów opinia komisji jest
pozytywna.
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 XIII/82/2015 w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
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Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy opracowania projektu zaopatrzenia w wodę
wsi Kozłówek. Kiedy na początku roku przystępowali do zadania myślał, że niewielkim
kosztem zaprojektują niezbędne zmiany na ujęciu wody natomiast większe pieniądze
przeznaczą na docelowe zaprojektowanie zaopatrzenia w wodę i przejęcie urządzeń na
własność gminy. Po przystąpieniu do pracy sprawa się skomplikowała bo okazało się, że nie
ma możliwości wykonania niewielkich poprawek, tak aby ujęcie odpowiadało wszystkim
normom i spełniało warunki. Zabezpieczona w budżecie gminy kwota w wysokości 30.000 zł
głownie została przeznaczona na mapy. Kompleksowa wycena dokumentacji dotyczącej
ujęcia wynosi 70.000 zł. Chcieliby zapłacić jeszcze w tym roku 10.000 zł ale umowę podpisać
z terminem realizacji w przyszłym roku, tak aby nie dzielić projektu. Zwrócił się o podjęcie
uchwały.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że temat wody pitnej w Kozłówku jest znany. Drobne prace były już
wykonywane w latach poprzednich jednakże dopiero w tym roku poważnie, świadomie
potraktowali sprawę zaopatrzenia wsi w wodę. Jak sobie przypominają środki w budżecie
gminy na 2015 r. były na to zadanie przeznczone jednakże w połowie roku na wniosek
radnego z Kozłówka zostały one uszczuplone ze względu na to, że już wtedy było wiadomo,
że nie będą one wykorzystywane. Wszyscy jednogłośnie taką decyzję podjęli ze
świadomością, że w 2016 r. będą musieli środki zabezpieczyć. Jest to kolejny etap
zabezpieczenia Kozłówka w wodę pitną. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna jednakże w trakcie dyskusji stwierdzono, że środki na
to zadanie już były przyznane w tym roku, tylko że były wykorzystane na inne cele. Ze
względu na to, że mieszkańcom Kozłówka trzeba pomóc komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że przesunięte środki, o których dyskutują były
przeznaczone na drogi w Kozłówku. Skoro wieś miała przyznane środki i mieli wiedzę, że nie
będą one wykorzystane to zdecydowali o przesunięciu ich na inne zadanie. Na dzień
przesunięcia środków nie wiedzieli, że sprawa tak się potoczy. Niesmak pozostał, przeprosił
radnych i zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca rady – stwierdziła, że obecnie Kozłówek boryka się z problemem niedoboru
wody natomiast niedługo może ten problem dotyczyć kolejnych miejscowości,
a zabezpieczenie mieszkańców w wodę jest zadaniem gminy.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – stwierdził, że były rozważane różne sposoby
zabezpieczenia w wodę wsi Kozłówek m.in. poszukiwanie wody w górach po prawej stronie
Wisłoka bądź też doprowadzenie wody z lewej strony Wisłoka, gdzie są nadwyżki wody.
Zapytał czy uchwała jest uchwałą konkretną czy też uchwałą intencyjną, że „coś trzeba
zrobić”.
Wójt gminy – zgodził się, że różne rozwiązania były brane pod uwagę, ale w sytuacji gdyby
gmina posiadała swój wodociąg to wówczas z gminnego wodociągu podciągnęliby wodę do
Kozłówka, ale nie posiadają własnych źródeł. Musiałoby to być na zasadzie porozumienia
pomiędzy spółkami lub innych rozwiązań. Uznali że najlepszym rozwiązaniem będzie
unowocześnienie obecnych urządzeń oraz ujęcia, które już jest na potoku. Obliczenia
wykazały, że woda, która jest w potoku powinna zabezpieczyć potrzeby Kozłówka. Postarają
się zabezpieczyć Kozłówek aby tej wody nie brakowało.
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Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że dopóki spółki wodno-wodociągowe nie mają
większych problemów z wodą działają jak dotychczas. Jego zdaniem powinni zająć się
tematem kompleksowo. Powinni zabezpieczyć zasoby wody z źródeł i pojemność zbiorników
wodnych tak aby w przypadku braków wody podłączyć zapasowe zbiorniki do wodociągów.
Jednak takie działania wymagają dużych nakładów finansowych w związku z tym
ograniczono się do Kozłówka, aby doprowadzić wodociąg i ujęcie do takiego stanu, żeby po
przejęciu przez gminę nie było problemów.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał kto jest właścicielem ujęcia, w które inwestują? Następnie
zapytał na jakiej zasadzie będzie udostępniana woda?
Wójt gminy – stwierdził, że wodociąg w obecnym stanie nadaje się do zamknięcia. Zanim się
staną właścicielem chcą wcześniej wybudować nowe ujęcia z wykorzystaniem istniejącej
infrastruktury. Ponadto przejmują własność działek, na których są posadowione urządzenia.
Dodatkową trudnością jest, to że spółka zarządzająca wodociągiem rozwiązała się. Docelowo
właścicielem infrastruktury będzie gmina, zostaną uchwalone taryfy. Jeżeli będą mieć
możliwości rozbudowy wodociągu to w miarę możliwości będą rozbudowywać wodociąg.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał kiedy będą przejmować wodociąg bo inwestują w nie
swoją własność.
Wójt gminy – odpowiedział, że część działek już przejmują, na części uwłaszczają się.
Infrastrukturę będą przejmować później.
Radny Eugeniusz Świstak – nie rozumie dlaczego spółka wodna w Kozłówku rozwiązała się.
W Markuszowej kiedy zabrakło wody ludzie zaczęli kopać prywatne studnie. Stwierdził, że
nie jest przeciwny przejęciu wodociągu ale mieszkańcy Kozłówka będą drożej płacić za litr
wody niż za litr coca-coli. Z tego co pamięta w Kozłówku zawsze było małe zainteresowanie
wodą.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że spółka która istniała 5 lat temu, na walnym
zebraniu rozwiązała się, zarząd zrezygnował. Protokół został przekazany do Urzędu Gminy
z intencją o przejęcie. W kwestii obaw co do finansowania wyjaśnił, że jeszcze od czasów
WODOROL-u właścicielem obiektów była gmina. W innych miejscowościach spółki
działają, a w Kozłówku są trudności z ilością wody. Ludzie atakowali zarząd co zraziło ludzi
którzy się tym zajmowali. Natomiast działki, na których znajdują się ujęcia, są gminne nie ma
obawy, że jest to inwestycja na prywatnych gruntach. Prowadzone są także działania w celu
przejęcia na własność drogi do ujęcia wody. Ponadto spółki łaskawiej są traktowane od gmin
przez służby.
Radny Ryszard Strzępek – jako jeden z działaczy spółki wodnej stwierdził, że problem spółek
rozpoczął się sześć lat temu. Szczególnie dotknął Kozłówek gdzie spółka nie miała czym
gospodarzyć. Infrastruktura techniczna jest przestarzała w złym stanie, zasoby wody są niskie
a do tego doszły opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzedu Marszałkowskiego do pięciu
lat wstecz. Były to wysokie opłaty. Kozłówek zdecydował o rozwiązaniu spółki. Problem
z opłatami środowiskowymi został rozwiązany ale problem wody pozostał. Zaproponował,
aby urządzenia przejąć na własność gminy, a następnie czynić lekkie starania w celu
reaktywacji spółki tak aby wydzierżawić spółce urządzenia za symboliczną opłatą.
Radny Bogusław Furtek – na przykładzie spółki w Pstrągówce stwierdził, że spółka
skorzystała z dofinansowania gminy na budowę nowego ujęcia wody i przepompowni. Jego
zdaniem spółka niepotrzebnie się rozwiązała.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że do stworzenia zarządu spółki potrzeba więcej jak
jedną osobę. Mieszkańcy są świadomi opłat jakie ich czekają.
Przewodnicząca rady – stwierdziła, że przed problemem braku wody każdy z nich może
stanąć. Na przykładzie spółki wodno-wodociągowej w Wiśniowej stwierdziła, że ludzie nie
interesują się sprawami spółki. W zarząd wchodzą osoby społecznie pracujące. Zwróciła się
do rady o podjęcie uchwały.
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Radny Stanisław Rokosz – zaproponował zakończenie dyskusji i przystąpienie do
glosowania.
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 XIII/83/2015 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie
gminy na 2015 rok. Uchwała w załączeniu.
Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wójt gminy – poinformował, że taryfy pozostały w wysokości obowiązującej w bieżącym
roku. Zgodnie z kalkulacją stawka rzeczywista nieznacznie wzrosła dlatego postanowił o nie
podnoszeniu stawek. Nowa oczyszczalnia jest oszczędniejsza. W przyszłym roku energia
powinna być jeszcze tańsza z uwagi na zainstalowane panele fotowoltaiczne. W kalkulacji
taryf większymi pozycjami są wynagrodzenia pracownicze oraz energia elektryczna.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz z proponowanymi
taryfami obliczyła koszt dopłaty gminy dla gospodarstw indywidulanych, który wyniesie
w granicach 45% natomiast dla przedsiębiorców ok 23%. Do jednego mieszkańca dopłata
wynosi ok 50 zł. W koszt kalkulacji zaproponował wliczenie również kosztów ogrzewania
pracowników biurowych. Dodatkowo poinformował, że są to jedne z najniższych kosztów
oczyszczania ścieków w okolicy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Gmina dopłaca do mieszkańca 2,35 zł natomiast
dla pozostałych 1,50 zł.
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 XIII/84/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała w załączeniu.
Przewodnicząca rady – zwróciła się o zapisy w harmonogramie dyżurów radnych.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej
poboru.
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała podyktowana jest zmianą inkasentów. Następnie zgłosił
autopoprawkę. Zaproponował w §2 brzmienie: „Zarządzić pobór opłaty targowej w formie
inkasa. Na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Wiśniowa: Pana Grzegorza
Włodykę zam. Różanka, Pana Wojciecha Petkę zam. Pstrągówka, Pana Andrzeja
Michalskiego zam. Tułkowice.” Zmiana jest podyktowana ochroną danych osobowych.
Przewodnicząca rady – otworzyła dyskusję w sprawie zgłoszonej poprawki.
Radny Stanisław Rokosz – poinformował, że po komisji gospodarczej rozmawiał z radcą
prawnym Tomaszem Ziobro, który stwierdził, że wszystkie dane ujęte w projekcie uchwały
mogą pozostać.
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Wójt gminy – dla wyjaśnienia również rozmawiał z radca prawnym, który stwierdził, że te
dane mogą pozostać lub mogą je skorygować jeżeli budzą wątpliwości. Dane zawarte
w uchwale dookreślają osobę.
Radny Włodzimierz Pietryka – zapytał, kto będzie się zajmował kwestią udostępnienia szalet
przy placu targowym. Do tej pory zajmował się tym gospodarz stadionu, którego w okresie
zimy nie ma.
Wójt gminy – odpowiedział, że jeszcze nie jest ustalone.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszoną poprawkę.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada gminy przyjęła poprawkę.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– zwrócił uwagę w kwestii formalno-prawnej, że autopoprawek nie głosuje się jeżeli nie
wpłynie wniosek o odrzucenie autopoprawki. Odnośnie projektu uchwały Komisja podjęła
dyskusję odnośnie §2 i doszli do wniosku, że ten zapis jest niewłaściwy. Zgłosili wniosek do
wójta o rozważenie zapisu, który wójt przedstawił. Opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Zmiana inkasentów podyktowana była tym, że
upoważniony pracownik odszedł z pracy.
Radny Kazimierz Pęczar – odnośnie wspomnianej przez przewodniczącego komisji
budżetowej autopoprawki stwierdził, że głosowanie było zasadne bo radny Rokosz wniósł
uwagi do autopoprawki.
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 XIII/85/2015 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wójt gminy zgłosił autopoprawki:
- §4 w okresie obowiązywania uchwały powinna być data „1 stycznia 2016 r.”
- w §1 pkt 1 ppkt d należy wpisać stawkę 3 zł
Ponadto w odniesieniu do stawki podatku od budynków pozostałych przychylając się do
próśb mieszkańców zaproponował obniżenie stawki podatku do wysokości 2,50 zł. Jego
zdaniem jest to kwota, która będzie odczuwalna. Po dokonanej analizie stwierdził,
że obniżenie górnej stawki skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu w wysokości
133.000 zł. Jeżeli obniżą stawkę do 2,50 zł to dodatkowo wpływy będą o 20.000 zł niższe.
Zwrócił się o wyrażenie opinii przez radnych. Ponadto poinformował, że po modernizacji
przeprowadzonej w tym roku zostały ujawnione pewne nieścisłości i podstawa do
opodatkowania może być większa.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja po zapoznaniu się z uchwałą wniosła do wójta o rozważenie możliwości obniżenia
stawki podatku w §1 pkt 1 ppkt e ponieważ jest to spójne z przygotowanym projektem
uchwały budżetowej. Cieszy się, że wójt pozytywnie rozpatrzył ich propozycję i przychylają
się do obniżenia stawki podatku. Opinia komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
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Ponadto w 2016 r. zmieniają się terminy płatności podatku rolnego i leśnego dla podatników,
których podatek wynosi mniej aniżeli 100,50 zł. Dla tych podatników nie będzie podziału
podatku na raty tylko będą mieć przypis przy pierwszej racie z terminem płatności do 15
marca. Natomiast jeżeli chodzi o osoby prawne to w przypadku podatku od nieruchomości
płatne do 31 stycznia, natomiast rolny i leśny do 15 stycznia
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że w §1 pkt 1 ppkt b-d nie dotyczą gminy. Opinia do projektu uchwały jest
pozytywna. W trakcie dyskusji stawka od pozostałych budynków była omawiana. Zwrócili
uwagę, że po modernizacji gruntów i budynków wielu mieszkańców będzie mieć naliczony
podatek nie jako od budowlanki rolnej tylko jako budowlana zwykła w związku z tym będą
wyższe podatki. Obniżenie stawki od pozostałych budynków nie będzie tak odczuwalne dla
budżetu gminy.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję, a następnie zapytała co w sytuacji kiedy osoba
z podatkiem do 100 zł znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej i nie będzie w stanie
zapłacić jednorazowo podatku, czy może zwrócić się o rozłożenie podatku na raty?
Radny Ryszard Strzępek – odpowiedział, że rozłożenie podatku na raty będzie możliwe tylko
na wniosek podatnika.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt wraz ze zgłoszoną
autopoprawką uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIII/86/2015 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Wójt gminy – stwierdził, że wysokości stawek nie zmieniają się ale konieczność podjęcia
uchwały podyktowana jest zmianą zapisów w ustawie dotyczących ilości osi w samochodach
ciężarowych. Do tej pory samochód mógł mieć tylko trzy osie obecnie zapis zmienia się na
„trzy osie i więcej”.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały pozytywnie zaopiniowała projekt. Na
terenie gminy podatek spływa w znikomej wysokości.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jedyną zmianą jest rozbicie miejsc
w autobusie, do 22 miejsc i powyżej 22 miejsc.
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 XIII/87/2015 w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
Wójt gminy – obowiązujące deklaracje zostały dostosowane do obowiązujących przepisów.
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Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zauważając, że dla zwykłego podatnika
deklaracje są trudne do samodzielnego wypełnienia. Dobrze byłoby opracować instrukcję
pomocną do wypełniania druku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia jest pozytywna. Nawiązując do opinii przewodniczącego komisji budżetowej
stwierdził, że deklaracje są trudne do wypełnienia. Zwrócił uwagę, że w obecnych drukach
istnieje możliwość samodzielnego obliczenia podatku.
Przewodnicząca rady zwróciła się do wójta o jeszcze większe wyczulenie pracowników
urzędu gminy na pomoc mieszkańcom, aby nikt nie odszedł z pretensjami.
Wójt gminy – powiedział, że od maja zajmują się nanoszeniem zmian w wyniku
przeprowadzonej modernizacji. W pierwszej kolejności zajęto się zmianami budowlanki
rolnej na budowlankę pozostałą. Jest to mozolna praca. Mieszkańcy nie są zadowoleni ze
zwiększenia podatku, trudno im to wytłumaczyć. Każdy powinien złożyć deklarację i w tym
celu są wzywani podatnicy. Zwrócił się z prośbą do radnych o tłumaczenie mieszkańcom, że
modernizacja nie była zlecona przez władze gminne.
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 XIII/88/2015 w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wiśniowa do
wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na
kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał się co będzie z dystrybucją, czy pozostanie na poziomie
wcześniejszym czy będzie większa.
Wójt gminy – odpowiedział, że są podpisane umowy na każdy punkt czerpania gazu. Każdy
podmiot ma podpisaną umowę w określonej taryfie w zależności od ilości zużywanego gazu
i dystrybucja w każdej taryfie jest obliczana odpowiednio. Pod tym względem nie będzie
żadnych negocjacji. Dystrybucja też nie powinna być droższa. Kwoty przesyłu powinny być
takie same. Jako ciekawostkę powiedział, że jako gmina bardzo mało zużywają gazu
w porównaniu z powiatem czy też ościennymi gminami, które kilkakrotnie więcej zużywają
gazu.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy w treści uchwały w §1 zamiast „gminy Wiśniowa”
powinno być „Urząd Gminy Wiśniowa”?
Wójt gminy – wyjaśnił, że gmina jest podmiotem nadrzędnym i celowo zostało to tak
zapisane. Zakup gazu będzie dotyczył wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
Nawiązał również do zmian w rozliczeniu podatku vat. Od nowego roku gmina będzie
składać rozliczenie całościowo na podstawie częściowych danych z jednostek. Będzie
obowiązywał również jeden NIP gminy.
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 XIII/89/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Wiśniowa do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie
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udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach
grupy zakupowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy
Drogi
1. Trwa przebudowa drogi Kożuchów szkoła strona lewa – umocnienie rowu, kolektor
i poszerzenie tłuczniowe - na dzień dzisiejszy pozostało zamontować bariery.
Wykonano dodatkowo montaż obrzeży po stronie prawej.
2. Trwa realizacja budowy chodnika przy DW 986 w m Wiśniowa. Wykonawca jest
miejscowy przedsiębiorca Wojciech Wajdzik.
3. Trwają prace na drodze 112466 w Oparówce w ramach promesy powodziowej –
pojawiły się trudności z warunkami pogodowymi
4. Ogłoszono, rozstrzygnięto i udzielono zamówienia na zimowe utrzymanie dróg.
Wprowadzono usprawnienia w stosunku do ubiegłego roku. Szczegółowe informacje
otrzymali sołtysi. Przypadki konieczności uruchomienia odśnieżania poza godzinami
pracy urzędu należy zgłaszać na komórkowy numer telefonu pracownika Pawła
Furtka. W przypadku braku możliwości kontaktu z pracownikiem w uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcą usług.
Gospodarka komunalna
1. Podpisano umowę na projekt zamienny przedszkola i żłobka z uwagi na nabór
projektów na budowę obiektów przedszkolnych. Przeprojektowanie jednej sali
przedszkolnej na żłobek zwiększy szanse na pozyskanie środków. Szacują, że obiekt
może kosztować w granicach 3 mln. zł. Jeżeli udałoby się pozyskać 1 mln. oraz
dodatkowe środki na żłobek wtedy realne są szanse budowy obiektu. Ponadto
zaprojektowana jest część kuchenna. Ta kuchnia stanowi istotną część finansową
jednakże chce ta kuchnię wybudować ze środków własnych ewentualnie pozyskać
środki tylko takie, które przewidywałyby, że z kuchni będą czerpane korzyści
z wynajmu spółdzielni socjalnej.
2. Podpisano umowę na wymianę drzwi wejściowych w budynku byłej szkoły
w Kożuchowie
3. Wymieniono rynny i zamontowano śniegochwyty w budynku byłej szkoły
w Kożuchowie
4. Zamontowano karnisze w DL Oparówka
5. Zamontowano tablice informacyjne- herb i nazwa miejscowości na wszystkich
przystankach PKS
6. Pomalowano sekretariat i pokój nr 16 w UG
7. Pomalowano ramki oświetleń świątecznych na słupy – na dotychczasowych ramkach
8. Przygotowane zostały przez Ośrodek Kultury nowe wzory oświetleń.
Oświata
Złożone zostały projekty na dofinansowanie zakupu książek do szkolnych bibliotek.
Programy pomocowe
Ogłoszony został Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z warunków programu jest
finansowanie remontów dróg gminnych publicznych. W związku z tym, że większość dróg
gminnych publicznych jest w dobrym stanie postarają się część dróg, które nie są zaliczone
jako gminne publiczne przekształcić, aby otrzymać dofinansowanie. W PROW-ie
dofinansowanie wynosi 64%, ale dofinansowanie można pozyskać do 3 mln. zł. Postara się
przygotować projekt uchwały na jedną z najbliższych sesji.
Ponadto przystąpiono do pracy nad strategią rozwoju gminy Wiśniowa. 4 grudnia odbędzie
się spotkanie dotyczące opracowania Strategii.
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W ubiegłym tygodniu wraz z kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
uczestniczył w seminarium dotyczącym nowoczesnych form techniki i technologii w zakresie
stosowania materiałów przy budowie kanalizacji oraz zagospodarowaniu wód opadowych
w miejscowości Hamm w Niemczach.
Podziękował wszytki osobom, które zajmują się dystrybucją jabłek przekazanych z PCK.
Przewodnicząca rady ogłosiła przerwę 5 min.
Po przerwie wznowiła obrady w 9 punkcie porządku obrad
W sprawie przedstawionej informacji wójta głos zabrali:
Sołtys z Kożuchowa Zbigniew Miga – w odniesieniu do budowy kompleksu przedszkole,
żłobek wraz ze stołówką stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł bo na wypadek sytuacji
kryzysowej daje to pewne bezpieczeństwo.
Przystąpiono do punktu 10
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 głosowaniu jawnym 13 głosami „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła protokół Nr
XII/12/2015 z dnia 30 października 2015 r. 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Przystąpiono do punktu 11
Sprawy różne.
Przewodnicząca rady – podziękowała radnym z Różanki za książkę „Wieś z wiatrakiem
w krajobrazie”. Poinformowała o przekazaniu radnym projekt uchwały budżetowej na 2016r.
oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej do prac w komisjach. Następnie poddała pod
rozwagę propozycję zorganizowania konkursu na osobę-zespół-grupę roku, które maja
dorobek artystyczny z nagrodą finansową. Zostałby opracowany regulamin przez komisje
społeczno-socjalną. Nominowani do konkursu byliby zgłaszani do powołanej komisji. Na
pewno byłaby to zachęta do dalszego lepszego działania. Zwróciła się o przedyskutowanie
tematu w komisjach.
Wójt gminy – stwierdził, że pomysł jest godny do opracowania. W każdej gminie, powiecie
jest jakiś sposób uhonorowania osób wybijających się w działalności kulturalnej. Niedługo
będzie wręczanie nagród powiatowych na sejmiku kultury, który odbędzie się 3 grudnia.
Z terenu gminy Wiśniowa nagrodę finansową otrzymało Towarzystwo im. Zygmunta
Mycielskiego. Ponadto poinformował, że miejscowość Wiśniowa wzięła udział w konkursie
„Piękna wieś podkarpacka”. Wniosek został zakwalifikowany do pierwszej dziesiątki na
34 wnioski. 10 grudnia będzie rozstrzygnięcie konkursu. Pierwsze trzy nagrody są nagrodami
finansowymi. Podziękował pracownikom Ośrodka Kultury, którzy przyczynili się do
opracowania wniosku.
Radny Kazimierz Pęczar – w imieniu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Różanki
podziękował wójtowi za wsparcie finansowe, bez którego stowarzyszenie nie miałoby
możliwości zrealizowania projektu wydania książki i przygotowania oznaczenia przysiółków.
Tegoroczny projekt zakończył się spotkaniem wszystkich mieszkańców Różanki, którzy
licznie przybyli.
Przewodnicząca rady – w nawiązaniu do organizowanej imprezy pod hasłem „Otwórz
szufladę i zabierz na wystawę” stwierdziła, że wystawiane prace były piękne niestety
zainteresowanie mieszkańców imprezami organizowanymi przez Ośrodek Kultury jest małe.
Zwróciła się do radnych, że jeżeli są zapraszani na różne wydarzenia to nich korzystają z tych
zaproszeń.
10

Radny Stanisław Rokosz – przypomniał wójtowi o tablicy informacyjnej przy drodze
wojewódzkiej w Tułkowicach.
Wójt gminy – odpowiedział, że temat jest już wdrożony. Informacja została przekazana
zarządcy.
Sekretarz gminy – poinformował, że Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego zwróciło się
o pomoc w znalezieniu siedziby towarzystwa.
Rady Adam Zięba – zwrócił się o oznaczenie koperty przy znaku dla niepełnosprawnych przy
Urzędzie Gminy w Wiśniowej.
Radny Eugeniusz Świstak – odnośnie chodnika w Markuszowej stwierdził, że są miejsca
gdzie gromadzi się woda uniemożliwiająca przejście. Przypomniał o sprawie przejazdu
kolejowego w Markuszowej.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał czy stawka za śmieci zostanie utrzymana
w dotychczasowej wysokości?
Wójt gminy – odpowiedział, że wysokość stawki pozostaje w wysokości 3,50 zł. Zwrócił się
z prośbą o apel do mieszkańców o regularne wpłaty opłat za śmieci. W wyniku przetargu
ceny nie zostały zwiększone. Jeżeli chodzi o wspólną inwestycje z ZAGRODĄ to czekają na
informacje z Urzędu Marszałkowskiego czy instalacja zostanie wpisana w plan.
Sekretarz gminy – zapytał sołtysów czy wszystkie tablice ogłoszeń zostały zamontowane oraz
ewentualnie wskazanie gdzie jeszcze brakuje tablic.
Sołtys Szufnarowej Zofia Boruta – Szufnarowa Liwek
Sołtys Pstrągówki Bogusław Furtek – Pstrągówka Dół
Przystąpiono do punktu 11
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radny Eugeniusz Świstak – zapytał czy będą zbierane deklaracje na śmieci
Wójt gminy – odpowiedział, że nie będą. Trzeba będzie rozdać worki.
Przewodnicząca rady – w kwestii harmonogramu dyżuru radnych poinformowała, że będzie
podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – w kwestii budowy zbiornika retencyjnego zapytał czy
w były robione kiedykolwiek badania geologiczne odnośnie kopalin tj. żwir, piasek. Kto
będzie właścicielem tych kopalin.
Wójt gminy – odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat ale jeżeli dojdzie do sporządzania
dokumentacji to pierwszym z ważnych badań będzie badanie geologiczne. Do wydobycia
kopalin potrzebna jest własność działki i pozwolenie na wydobywanie. Gmina nie jest
właścicielem działki. Ponadto poinformował, że zostało wysłane pismo do zarządcy Wisłoka
tj. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie celem zaopiniowania czy jest
możliwość utworzenia zbiornika w strefie zalewowej. Prawdopodobnie będzie opinia
pozytywna.
Nikt więcej nie zabrał głosu
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady XIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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