O.0002.11.2015
Protokół Nr XIV/14/15
z XIV sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 grudnia 2015 r.
XIV sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 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: inspektor UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady XIV 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 dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego
dróg wojewódzkich nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i nr 988 Babica –
Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce przeznaczonych dla ruchu pieszego chodników na terenie Gminy Wiśniowa – uchwała związana z przejęciem
obowiązków od zarządcy dróg w zakresie zimowego utrzymania chodników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej poboru – podjęta uchwała na poprzedniej sesji została zakwestionowana przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata
2015-2025 – w związku z zakończeniem prac nad strategią gminy Wiśniowa został
przedstawiony dokument do zatwierdzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów –
propozycja zwiększenia diet dla sołtysów z uwagi na zwiększający się zakres
obowiązków sołtysów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów
własnych – uchwała dotyczy zmian w rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wiśniowej
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiocie zgłoszonego wniosku. Nikt nie
zabrał głosu. 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 ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej poboru
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2016 r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady w tym ostatecznej opinii Komisji
Budżetu i Finansów oraz Mandatowo – Regulaminowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu
uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz
planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2016.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zakupu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Wiśniowej działki zabudowanej nr 2071/5 położonej w Szufnarowej
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2015 r.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego
dróg wojewódzkich nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i nr 988 Babica Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza - Warzyce przeznaczonych dla ruchu pieszego chodników na terenie Gminy Wiśniowa.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata
2015-2025.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów
własnych
14.
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
15.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16.
Sprawy różne.
17.
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
2.

Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej
poboru.
Wójt gminy – poinformował, że na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej w § 1 dodany
został zapis „Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Wiśniowa”. Ponadto w § 3
zostały wykreślone słowa: „pracowników Urzędu Gminy w Wiśniowej”. Dodany został zapis,
że traci moc uchwała podjęta w listopadzie.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje.
Nikt nie zabrał głosu.

2

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 XIV/90/2015 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Uchwała w załączeniu.
Przewodnicząca rady ogłosiła 15 minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej tj.
dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku od weterynarii w Wiśniowej w
kierunku Cieszyny.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pracując nad projektem budżetu mieli
świadomość, że takie uchwały będą podjęte. W przypadku nie podjęcia uchwały budżet
gminy na 2016 r. zostałby odrzucony przez RIO.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna z uzasadnieniem podobnym jak Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej.
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 XIV/91/2015 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2016 r.
Wójt gminy zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej (w załączeniu do
protokołu)
W sprawie autopoprawki nikt nie zabrał głosu.
Skarbnik gminy – odczytała projekt uchwały budżetowej na 2016 r.
Przewodnicząca rady zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie budżetu w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu Finansów i MandatowoRegulaminowej. Opinie w załączeniu.
Kolejno opinie przedstawili przewodniczący Komisji Społeczno- Socjalnej oraz
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – komisja po wysłuchaniu opinii pozostałych komisji podjęła decyzję o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały budżetowej. Dochody zostały wyliczone w sposób
prawidłowy. Dzisiaj są prawie pewni, że nie będzie przesłanek by nie zostały one
zrealizowane. Jak wiadomo kwota wolna od podatku na rok 2016 pozostaje w wysokości roku
2015. Projekt Prezydenta RP dotyczący kwoty wolnej od podatku nie będzie rozpatrzony w
tym roku, co oznacza, że podatki będą płacić osoby fizyczne w podobnej wysokości, jak
również odpisy, które trafiają do budżetu gminy nie będą pomniejszone. Tych dochodów nie
będzie też więcej ponieważ płaca minimalna wzrosła nieznacznie. W kontekście
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przeprowadzonej modernizacji ewidencji budynków i gruntów stwierdził, że dochody własne
również mogą ulec zwiększeniu. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące są one prawidłowo
obliczone. Wynagrodzenia są zabezpieczone z lekką podwyżką podobnie jak wydatki
rzeczowe. Gorzej sytuacja przedstawia się z wydatkami inwestycyjnymi i gospodarczymi
gdzie zostały zabezpieczone środki na zadania rozpoczęte ale zwrócił uwagę, że ten budżet
ma nadwyżkę 1,5 mln. zł. Mają świadomość, że po bilansie będzie prawdopodobnie
konieczność zaciągnięcia kredytu ażeby dofinansować zadania gospodarcze, na które będą
pozyskiwać środki zewnętrzne. Jego zdaniem byłoby dobrze aby zaciągany kredyt nie był
większy niż nadwyżka budżetowa, a nawet niższy. Odnośnie diet dla sołtysów stwierdził, że
skutkiem zauważenia pracy sołtysów jest dzisiejsza uchwała. Ponadto komisja zwróciła
uwagę na możliwość zakupu mobilnej stacji benzynowej oraz zaproponowała rozważenie
możliwości zakupu samochodu osobowego z uwagi na wyprzedaże rocznika i korzystne
formy zakupu. W tym zakresie zaproponował upoważnić wójta do rozeznania rynku
samochodowego. Podsumowując stwierdził, że budżet został bardzo dobrze opracowany.
Podziękował za prace przy budżecie.
Skarbnik gminy – odczytała pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2016 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej w uchwale nr IV/2/2015 z dnia 26 listopada
2015 r. (w załączeniu)
Wójt gminy – podziękował za pozytywne opinie komisji w szczególności komisji
gospodarczej w obliczu małej ilości zadań gospodarczych i inwestycji. Jego zamiarem było
stworzenie budżetu nadwyżkowego pozbawionego kredytu natomiast w następnych
miesiącach zdaje sobie sprawę, że muszą ruszyć z zadaniami, które trzeba sfinansować ze
środków własnych. Podziękował skarbnik za opracowanie projektu pomimo trudności w
uzyskaniu prawidłowych wskaźników.
Nikt więcej 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 XIV/92/2015 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Skarbnik gminy – przedstawiła projekt uchwały wraz załącznikami uwzględniając
autopoprawkę budżetową. Stwierdziła, że w wieloletniej prognozie zostały zachowane
wszystkie wskaźniki i daje podstawę do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
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 jest to jedna z uchwał, o których zbyt wiele nie może powiedzieć z uwagi na
jej skomplikowane wyliczenia. Niemniej jednak wskaźniki zostały zachowane. Opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Skarbnik gminy – przedstawiła opinię o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2016-2030 Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej
w uchwale nr IV/18/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. (w załączeniu)
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
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”
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„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIV/93/2015 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2016.
Wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący poszczególnych komisji odczytali plany
pracy na 2016.
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 XIV/94/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na
rok 2016. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zakupu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Wiśniowej działki zabudowanej nr 2071/5 położonej w Szufnarowej
Wójt gminy – poinformował, że z propozycją zakupu zwrócił się prezes GS kilka miesięcy
temu. Wstępnie oszacowano wartość sklepu na kwotę 160 tys. zł Po przeprowadzonych
negocjacjach ustalono kwotę 100 tys. zł. Uzasadniając zakup stwierdził, że w budynku
zlokalizowane są szatnie LKS Albatros. Za kwotę zakupu nie są w stanie wybudować nowych
szatni. W przypadku braku sprzedaży budynku gminna spółdzielnia będzie musiała ogłosić
upadłość, a zatrudnione m.in. osoby z terenu gminy stracą pracę. Ponadto po sprzedaży
budynku gminna spółdzielnia zobowiązała się zapłacić gminie należne zobowiązania za
współudział w inwestycji w Ośrodku Kultury. Zwrócił o przyjęcie argumentacji i 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 opinie członków komisje były rozbieżne jednakże opinia komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja nie podjęła opinii ponieważ było tyle samo przeciwników co zwolenników zakupu.
Sołtys Zbigniew Miga – stwierdził, że GS jest jednym z najwcześniej działającym zakładem
pracy na terenie gminy i uważa, że muszą pomagać takim podmiotom.
Radny Łukasz Dziok – poruszył problem starszych mieszkańców Szufnarowej z dostępnością
do sklepu spożywczego. Zakupiony budynek mógłby być oddany w najem. Zwrócił się o
podjęcie uchwały.
Radny Eugeniusz Świstak – stwierdził, że zła sytuacja finansowa GS ciągnie się od dłuższego
czasu. Jeżeli zdecydowali się na sprzedaż to powinni przynajmniej wysprzątać budynek.
Odnośnie szatni stwierdził, że jest ona w bardzo złym stanie. Chcący użytkować budynek
należy zrobić generalny remont, który jest bardzo kosztowny. Uważa, że gminy nie stać na
zakup i remont tego budynku.
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddanie
uchwały pod głosowanie.
Przewodnicząca rady udzieliła głosu radnemu Rokosz, który zgłosił wniosek o odrzucenie
wniosku formalnego
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Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego Strzępek. W
głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła wniosek.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr
XIV/95/2015 w sprawie zakupu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Wiśniowej działki zabudowanej nr 2071/5 położonej w Szufnarowej. Uchwała w
załączeniu.
Przewodnicząca rady ogłosiła 15-minutową przerwę
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok.
Wójt gminy – poinformował, że przedmiotowa uchwała jest konieczna do sfinalizowana
wcześniej podjętej zgody na zakup działki od GS.
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 nie opiniowała projektu uchwały. Jego osobista opinia jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja nie zajmowała się projektem uchwały.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr
XIV/96/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 rok. 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 Wiśniowa na 2015 r.
1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 600 rozdział 60078 – dotacje celowe z UW na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
16.719,00
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 rozdział 60078 §6050 – wydatki inwestycyjne, przebudowa drogi gminnej w
Oparówce wraz z przebudowa przepustu 16.719
3)
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
32.060,00
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75802§ 2750 – subwencja wyrównawcza 32.060,00
4)
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85215 § 3110 – dodatki mieszkaniowe 13,44
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 § 4210 – pozostała działalność – zakup materiałów
960,54
§ 6059 – wydatki inwestycyjne – fotowoltaika
12.500,00
– wkład własny
Ogółem 13.473,98
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5)
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 010 – Rolnictwo
Rozdział 01030 § 2850 – Izby rolnicze
380,00
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – 4210 zakup materiałów 9.680,00
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – 4300 – zakup usług – opracowanie
strategii rozwoju gminy 12.500,00
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i OSP
Rozdział 75412 – 4210 – zakup materiałów OSP 8.000,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85215 § 4210 – zakup materiałów 13,44
Dział 900 – Gospodarka komunalna
Rozdział 90015 – 4260 – zakup energii – oświetlenie ulic 10.000,00
Rozdział 90095 – 4260 – zakup energii – pozostała działalność 960,54
Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport
Rozdział 926 01 – 4300 – zakup usług
4.000,00
Ogółem:
45.533,98
Dokonuje się zmian w budżecie gminy pomiędzy jednostkami oświaty
a) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Gimnazjum Dział 801 – 80113 § 4300
– zakup usług – dowożenie dzieci -10.000 zł
Sz. P. Jaszczurowa Dział 801 – 80101 § 4260 – 10.000 zł
b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Sz. P. Różanka Dział 801 – 80101 § 4100 wynagrodzenie osobowe pracowników
20.000 zł
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał czym została spowodowana konieczność zwiększenia
wynagrodzeń osobowych pracowników.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że niedoszacowaniem.
Radny Ryszard Strzępek – wyjaśnił, że w szkolnictwie bardzo trudno jest rozpisać budżet z
uwagi na to, że nauczyciele są zatrudniani w różnych szkołach. Ponadto zauważył, że
niewiele jest zmian budżetowych na koniec roku w porównaniu z poprzednimi latami.
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 XIV/97/2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2015 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego dróg
wojewódzkich nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i nr 988 Babica - Strzyżów Wiśniowa - Twierdza - Warzyce przeznaczonych dla ruchu pieszego - chodników na terenie
Gminy Wiśniowa
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała ustala standardy utrzymania chodników przy drogach
wojewódzkich. Jest to uchwała, która zabezpiecza gminę przed roszczeniami. Zwrócił się o
podjęcie uchwały, która reguluje kwestie formalne.
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”
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Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIV/98/2015 w sprawie ustalenia standardów
utrzymania części pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 986 relacji TuszymaRopczyce-Wiśniowa i nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza - Warzyce
przeznaczonych dla ruchu pieszego - chodników na terenie Gminy Wiśniowa Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy przekazania dotacji na budowę chodnika w
Szufnarowej i ściśle się wiąże z budżetem gminy.
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 opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
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 XIV/99/2015 w sprawie pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 20152025.
Wójt gminy – poinformował, że aplikując o różne środki unijne należy się posiłkować
dokumentami strategicznymi, planistycznymi. Prace nad strategią rozpoczęły się początkiem
grudnia. Po analizie SWOT został przedstawiony zarys strategii obejmującej cele strategiczne
i szczegółowe, która ostatecznie została przesłana radnym do zapoznania przed świętami.
Dokument może być poddawany analizie i uzupełnieniu. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
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 XIV/100/2015 w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów.
Wójt gminy – stwierdził, że zakres obowiązków sołtysów zwiększa się m.in. dystrybucja
owoców z embarga czy też worków na śmieci co zostało zauważone. Podziękował sołtysom
za dobrą współpracę.
Sołtys Zbigniew Miga - w imieniu sołtysów podziękował za dostrzeżenie pracy sołtysów,
która nie zawsze jest widoczna.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” 1 głosie „wstrzymującym”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIV/101/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr
XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad
otrzymywania diet dla sołtysów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów własnych
Skarbnik gminy – poinformowała, że zmiana dotyczy rachunku dochodów własnych przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej. Zwiększa się plan dochodów – wpływy za
catering oraz zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł – zapłata za usługi cateringu.
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 XIV/102/2015 w sprawie zmiany w planie
finansowym dla rachunku dochodów własnych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 14
Informacja wójta gminy o pracy między sesjami.
Wójt gminy – przedstawił informacje o pracy między sesjami:
1. Otrzymali pozwolenie na rozbudowę Domu Ludowego w Szufnarowej
2. Opracowany został projekt zmian i wniosek o pozwolenie na budowę na budynek
przedszkola, żłobka i kuchni. Opracowują w tym zakresie wniosek do RPO. Termin
składania wniosków do 12 stycznia. Budynek został podzielony na trzy części z uwagi
na różne źródła finansowania poszczególnych części.
3. Przygotowują projekt dot. wyposażenia szkół w nowe pracownie komputerowe
jednakże dla zwiększenia szans uzyskania dotacji projekt został poszerzony o montaż
ogniw fotowoltaicznych, systemu wentylacyjnego przy sali gimnastycznej oraz
dobudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w
Szufnarowej.
4. Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym funduszu kolejowego. W ramach funduszu
powstaną parkingi, monitoring wiaty rowerowe mające służyć udogodnieniu osobom
korzystającym z kolei. Inwestycje będą rozpoczęte od gminy Wiśniowa.
Zaproponował wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy
stacji kolejowej w Kalembinie.
5. Wymieniono drzwi wejściowe w byłej szkole w Kożuchowie. Dalsze remonty w miarę
możliwości finansowych.
6. Wykonano badania kominiarskie obiektów.
7. Zawieszono dekoracje świąteczne wykonane przez Ośrodek Kultury.
8. Zakończono budowę chodnika koło SKR Wiśniowa.
9. Zakończono prace przy drodze Kożuchów Szkoła gdzie dokonano poszerzenia drogi.
10. Zakończono prace na drodze w Oparówce
11. Uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Piękna wieś
podkarpacka”, w którym uczestniczyła miejscowość Wiśniowa.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrał:
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że już sam udział w konkursie „Piękna wieś
podkarpacka” jest wygraną bo wielkich wydatków z tego tytułu nie ponieśli, natomiast wśród
33 gmin promowano gminę.
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Sołtys Zbigniew Miga – zaproponował, aby w materiałach promocyjnych informacyjnych o
gminie umieścić informację „gmina Wiśniowa województwo podkarpackie” co umożliwi
osobom spoza województwa łatwe zlokalizowanie gminy szczególnie dostawcom, kurierom.
Odnośnie odśnieżania chodników stwierdził, że nie są budowle, które mogą być odśnieżane
ciężkim sprzętem dlatego zwrócił się aby regulując sprawy odśnieżania wzięto pod uwagę
oferenta i określono sprzęt jakim ma być realizowane odśnieżanie. Ponadto zapytał wójta jak
projektowanie odcinków chodników odnosi się do generalnej przebudowy dróg?
Wójt gminy – odpowiedział, że przez najbliższe kilkanaście lat na drogach wojewódzkich nie
będzie kompleksowej przebudowy dróg, więc nie ma innej możliwości budowy chodników.
Odnośnie odśnieżania będzie wykonywane gminnym ciągniczkiem.
Sekretarz gminy – w kwestii odśnieżania stwierdził, że dotychczasowy sprzęt jest
wyeksploatowany i na następny sezon trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowego sprzętu.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 15
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 15 głosami „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła protokół Nr
XIII/13/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
Przystąpiono do punktu 16
Sprawy różne.
Radny Stanisław Rokosz – podziękował za postawienie tablicy informacyjnej z oznaczeniem
miejscowości. Następnie zapytał czy jest szansa aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie
budowy kanalizacji jeszcze w tym roku.
Wójt gminy – odpowiedział, że jest szansa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdzie
limit wynosi 2 mln. zł jednak nie wiadomo czy nabór w tym roku będzie ogłoszony.
Wstępnie zaplanowano w drugiej połowie roku. Na chwilę obecną zaprojektowaną budowę
kanalizacji wyceniono na ponad 2 mln. zł. Nikłe są szanse, że w RPO pojawią się środki ale
jest to uzależnione od planów aglomeracji.
Radny Eugeniusz Świstak – poruszył problem osób niepełnosprawnych z dostępem do
Urzędu Gminy. Zaproponował budowę windy.
Przystąpiono do punktu 17
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił wniosek, aby rada gminy upoważniła wójta gminy do
rozpoznania rynku i przygotowania się do zakupu nowego samochodu dla gminy Wiśniowa w
granicach do 50.000 zł netto. Gdy będą mieć większą wiedzę to na komisjach zapadnie
decyzja co do zakupu. Początek roku jest to dobry okres na zakup samochodu z uwagi na
wyprzedaże rocznika poprzedniego.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zaproponował aby ten samochód miał funkcje
samochodu towarowo-osobowego aby był wieloosobowy. Do kwoty 50.000 zł mogą przejąć
w leasing mało używany samochód. Podziękował wójtowi radnym za wszelkie działania w
kierunku poprawy warunków życia mieszkańców. W imieniu mieszkańców i zebrania
wiejskiego zwrócił się do wójta i rady gminy remont budynku byłej szkoły podstawowej w
Kożuchowie z uwagi na wartość historyczną obiektu, budynku podworskiego.
Wójt gminy – stwierdził, że będzie się starł sukcesywnie poprawiać stan budynku w miarę
możliwości finansowych.
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Przewodnicząca rady – stwierdziła, że wpłynął wniosek przewodniczącego Komisji Budżetu
Finansów i Mandatowo-Regulaminowej w sprawie upoważnienia wójta gminy do rozeznania
rynku samochodów celem zakupu nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu
Gminy, a następnie poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu jawnym 15
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła
wniosek.
Wójt gminy – podziękował i stwierdził, że przyjmuje wniosek do realizacji. Podziękował za
dobrą współpracę w 2015 r. oraz złożył życzenia noworoczne.
Przewodnicząca rady – złożyła życzenia noworoczne.
Sekretarz gminy – poinformował sołtysów o możliwości zakupu materiałów biurowych u pani
Jagodzińskiej w Strzyżowie. Podziękował za współpracę.
Nikt więcej nie zabrał głosu
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady XIV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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