O.0002.1.2016
Protokół Nr XV/15/16
z XV sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 27 stycznia 2016 r.
XV nadzwyczajna 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: inspektor UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa
zwołanej na wniosek wójta. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność sesji do
podejmowania uchwał. Radni po zapoznaniu się z jego treścią mają prawo do nanoszenia
uwag i sprostowań.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa,
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizowania przez
Gminę Wiśniowa prac społecznie użytecznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków
życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków
życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: Podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty
ustalone w budżecie gminy na 2016 r. – uchwała dotyczy budowy zbiornika retencyjnego na
rzece Szufnarówka.
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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 kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa,
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizowania przez
Gminę Wiśniowa prac społecznie użytecznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków
życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków
życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r
10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
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 XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
Wójt gminy – konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z zapisami należy określić kryteria przy drugim etapie rekrutacji. II etap rekrutacji
rozpoczyna się w momencie kiedy jest więcej zgłoszeń niż dostępnych miejsc. Od kilku lat
nie zdarzała się taka sytuacja. Natomiast gdyby wystąpiła to wówczas będą mieć określone
kryteria.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej
o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – poinformował, że jako
samorząd są zobowiązani ustawą określić kryteria naboru do przedszkoli w drugim etapie
rekrutacji. Kryteria są dobrze dobrane do sytuacji w gminie Wiśniowa. Na chwilę obecną
uchwała będzie „martwa” ponieważ gmina dysponuje 25 wolnymi miejscami w oddziałach
przedszkolnych. Opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje.
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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 XV/103/2016 w sprawie ustalenia kryteriów
oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wiśniowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa,
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Wójt gminy – poinformował, że konieczność podjęcia uchwały wymuszają zmiany w ustawie.
Uchwała dotyczy określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum.
Uchwała również nie będzie miała zastosowania ponieważ we wszystkich szkołach są wolne
miejsca.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej o
przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – poinformował, że w tym
przypadku ustawodawca obliguje ich do rekrutowania uczniów, którzy zamieszkują poza
obwodem szkolnym. 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 XV/104/2016 w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wiśniowa, zamieszkałych poza obwodem szkoły Uchwała w
załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów.
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę w załączniku do uchwały w §3 pkt 1 otrzymuje
brzmienie: „Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 27.01.2016 r. do dnia 31.12.2016
r.” Corocznie podejmują porozumienie w zakresie zapewnienia Policji możliwości
odwiezienia osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień. Na realizację porozumienia
przeznaczają kwotę 1300 zł. Kwota będzie wykorzystana w przypadku braku ściągalności
należności za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób przebywających tam.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– zgodnie z ustawą maja obowiązek posiadania izby wytrzeźwień jednak dla samorządów jest
to ekonomicznie nieuzasadnione dlatego podpisują stosowne porozumienie z Izbą
Wytrzeźwień w Rzeszowie. Jest to niezbędny dokument dla realizacji własnych zadań.
Dotyczy to osób przebywających na terenie gminy Wiśniowa.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – opinia komisji jest pozytywna.
Przygotowując się do sesji zasięgnął informacji ze strony internetowej izby wytrzeźwień i
przedstawił, że koszt pobytu za jedną dobę wynosi 250 zł. W tej kwocie wyżywienia nie ma,
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podawana jest tylko gorzka herbata i kawa. Kwota 1300 zł jest obliczona na podstawie
ostatnich trzech lat.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Sołtys z Kożuchowa Zbigniew Miga – nawiązał do interwencji z udziałem osób nietrzeźwych
w miejscowości Kożuchów, kiedy osobiście odwoził osobę pijaną do domu.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że nie każdy kto wygląda na osobę nietrzeźwą, jest
osobą nietrzeźwą.
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 XV/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizowania przez Gminę
Wiśniowa prac społecznie użytecznych.
Wójt gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat zajmuje się organizacją prac
społecznie użytecznych dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej i zarobkowej. Jest to
forma aktywizacji zawodowej.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – stwierdził, że uchwała służy
aktywizacji osób pobierających zasiłki. Tygodniowa norma pracy wynosi 10 godzin.
Odmowa wykonania prac powoduje utratę ubezpieczenia zdrowotnego. Opinia komisja 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 XV/106/2016 w sprawie zawarcia
porozumienia w sprawie organizowania przez Gminę Wiśniowa prac społecznie
użytecznych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Wójt gminy – zwrócił się do rady o zamianę nieruchomości nr 1356 położonej w Wiśniowej
o powierzchni 0,09 ha, która jest własności gminy Wiśniowa na działkę nr 109/3 położonej w
Wiśniowej o powierzchni 0,12 ha. Wolę zamiany wyrazili właściciele działki 109/3. Celem
zamiany jest pozyskanie działki w sąsiedztwie cmentarza, na której w przyszłości będzie
można urządzić parking.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna z argumentacją przedstawioną przez wójta gminy.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zapytał kto i jakie ponosi koszty zamiany?
Wójt gminy – odpowiedział, że koszty ponosi gmina.
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 XV/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków
życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Wójt gminy – uchwała pozwoli na zawarcie porozumienia z gminą Wielopole Skrzyńskie.
Porozumienie ma polegać na wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą nawierzchni
dróg. Gmina Wielopole składa wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na część
drogi biegnącej przez gminę Wielopole, natomiast wspólna realizacja zadania pozwoli gminie
Wielopole otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. Ze strony gminy Wiśniowa
zakres finansowy zadania będzie wynosił 60.000 zł i w ramach tych środków będzie
remontowany odcinek drogi w Jaszczurowej od szkoły w stronę Sośnic. Nawierzchnia będzie
tłuczniowa.
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. Gmina Wielopole skorzysta na
uzyskaniu dodatkowej punktacji natomiast na drodze Jaszczurowa Sośnice będzie okazja
zrobienia trwalszego remontu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna. Podczas wiosennego przeglądu dróg komisja wnioskowała o
remont drogi.
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 XV/108/2016 w sprawie wspólnej realizacji
zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez
polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków
życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego.
Wójt gminy – uchwała dotyczy zawarcia porozumienia z powiatem strzyżowskim. W ramach
porozumienia powiat wyremontuje odcinek drogi powiatowej w Różance. W celu uzyskania
przez powiat dodatkowego punktu podczas oceny wniosków gmina deklaruje współpracę w
zakresie wyremontowania odcinka drogi gminnej w Różance. Wysokość tej pomocy określają
w porozumieniu na ok 80.000 zł
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– jest to jedno z nielicznych porozumień z powiatem strzyżowskim, w którym nie przekazują
środków na realizację zadań powiatowych tylko realizują własne. Połączenie tych dwóch
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zadań pozwoli powiatowi na uzyskanie dodatkowego punktu przy ocenie wniosku. Zadanie
należy zrealizować niezależnie od porozumienia.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna z argumentacją przewodniczącego komisji budżetowej.
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 XV/109/2016 w sprawie wspólnej realizacji
zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez
polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r .
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział75023 § 4300 – Urząd Gminy – zakup usług pozostałych
67.300,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75023 § 6060 – Urząd Gminy – wydatki na zakupy inwestycyjne
- zakup samochodu służbowego 66.000,00
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział
85158
§
2310
–
Izby
Wytrzeźwień
dotacja
celowa
przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
miedzy j.s.t. 1.300,00
Ogółem:
67.300,00
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- 25.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych
- 25.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 – Gospodarka Komunalna
Opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece Szufnarówka
w miejscowości Wiśniowa + 50.000,00
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– cieszy się, że w propozycjach znalazła się kwota na zakup samochodu służbowego. Brał
udział w poszukiwaniach samochodu i czuje niedosyt bo proponował zakup samochodu z
silnikiem diesel jednakże z uwagi na brak wiedzy dotyczącej cen samochodów zbyt niską
kwotę 50.000 zł netto. Samochód średniej klasy z silnikiem diesla kosztuje 10.000 zł więcej z
tym, że są to środki wydatkowane przy zakupie. W perspektywie długoczasowej eksploatacji
zakładając, że samochód będzie użytkowany średnio 15.000 km rocznie, zakładając, że spala
2 litry mniej niż silnik benzynowy, uzyskują oszczędność 9 tys. zł na samym paliwie. Ponadto
przeglądy są wykonywane dwa razy rzadziej na silniku diesla niż na benzynowym.
Wspomniał również o kosztownej wymianie mechanizmu rozrządu przy samochodach
benzynowych wykonywanej co 180.000-200.000 km. W związku z powyższym zwrócił się o
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rozważenie zwiększenia środków na zakup samochodu. Proponowany samochód opel mokka
jest samochodem klasy średniej, nieco większy jak skoda będzie służyć przez kolejne dwie
kadencje. Na pewno oszczędności będą z likwidacji ryczałtu samochodowego w Urzędzie
Gminy. Warto się zastanowić nad zakupem samochodu z silnikiem diesla.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany jednakże kwotę 50.000 zł zrozumiał
jako brutto i tą kwotę zaopiniowano pozytywnie. Nie wie czy zakup samochodu z silnikiem
diesla będzie korzystniejszy od samochodu z silnikiem benzynowym jednakże części do
samochodów z silnikiem diesla są droższe, a auto mniej ekologiczne.
Sołtys Zbigniew Miga – dzieląc się doświadczeniem uzyskanym podczas handlu
samochodami używanymi stwierdził, że do krótkich podjazdów lepiej zakupić samochód z
silnikiem benzynowym na dłuższe wyjazdy korzystniejsze są samochody z silnikiem diesla.
Radny Zenon Tomaszewski – zaproponował, aby radni w głosowaniu opowiedzieli się za
wyborem rodzaju silnika.
Radny Kazimierz Pęczar – zwrócił się do przewodniczącej o ogłoszenie przerwy.
Przewodnicząca rady ogłosiła 10 minutową przerwę
Po przerwie przewodnicząca rady wznowiła obrady.
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę w zakresie zwiększenia planu wydatków.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75023 § 4300 – Urząd Gminy – zakup usług pozostałych 76.000,00.
W najbliższych dnia rozezna czy jest możliwość zakupu samochodu z silnikiem diesla w
określonej kwocie. Jeżeli nie będzie dostępny wówczas powróci do pierwotnego pomysłu i
zakupi auto z silnikiem benzynowym.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawkami.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XV/110/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej
kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
Wójt gminy – projekt uchwały jest powiązany ze zmianami w budżecie dotyczącymi
opracowania koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego na rzeczce Szufnarówka w
miejscowości Wiśniowa. Ze wstępnego rozeznania kosztów opracowania koncepcji wynika,
że będzie ona kosztowała 80-90 tys. zł. Z tego w bieżącym roku zabezpieczono 50.000 zł
pozostała kwota będzie zabezpieczona w 2017 r.
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 XV/111/2016 w sprawie zobowiązania w
zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
1. Trwa akcja odśnieżania i posypywania dróg materiałami uszorstniającymi.
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2. Przygotowane zostały wnioski do PROW 2014-2020 dla działania „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”:
- Wiśniowa Szufnarowa Rakówki
- Wiśniowa koło Kopcia
- Szufnarowa Pniakówki
- Niewodna Różanka Cmentarz
- Tułkowice Różanka wieże internetowe
- Markuszowa Sklep Oparówka
- Kożuchów Szkoła
3. Dokonali wytypowania dróg do „powodziówki”:
- Kozłówek Podlas – Markuszowa skład
- Różanka Niewodna Grabiny
4. Przejazd kolejowy na drodze do Markuszowej: od mieszkańców Markuszowej wpłynęły
dwa wnioski o spowodowanie zamontowania na przejeździe świateł sygnalizacyjnych.
Skierował w tej sprawie pisma do PKP PLK, Marszałka, Starosty. Zwrócił się również z
prośbą o wsparcie moich działań do Posła Zbigniewa Chmielowca i Senatora Zdzisława Pupy.
Z informacji od PKP PLK wynika, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie w godzinach
wieczornych, oceniająca widoczność na przejeździe.
3. Przygotowane i złożone zostały wnioski do RPO;
a. „Budowa przedszkola w Wiśniowej” na kwotę 3.671.617,63 zł dofinansowanie
1.000.000,00 zł
b. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP
Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej, Gimnazjum w Wiśniowej oraz
modernizacji sali gimnastycznej w Szufnarowej” 929.511,60 zł dof 790.084,84 zł.
4. Przejęli obiekt Kółka Rolniczego w Markuszowej.
5. Zakupiony został budynek sklepu w Szufnarowej od GS Wiśniowa.
6. W związku z przeprowadzoną w ubiegłym roku modernizacją gruntów i budynków
wystąpią opóźnienia z nakazami z uwagi na dużą pracochłonność aktualizacji bazy
podatkowej. Będą się zastanawiać jak umożliwić mieszkańcom zapłatę podatku.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał o remont drogi Różanka Niewodna Grabiny.
Wójt gminy – odpowiedział, że droga będzie zgłoszona do „powodziówki” jako druga w
kolejności. Pierwsza będzie zgłoszona droga Kozłówek Markuszowa Skład bo jest to zadanie
największe.
Przystąpiono do punktu 11
Sprawy różne.
Radny Stanisław Rokosz – zgłosił problem z mieszkańcem Tułkowic, który bezprawnie
użytkuje działkę gminną przy budynku szkoły w Tułkowicach stawiając na placu maszyny
rolnicze oraz oznaczając teren jako prywatny. Wie, że wójt podjął odpowiednie działania
mające na celu przywrócenie posiadania.
Wójt gminy – stwierdził, że będą musieli wystąpić do sądu o przywrócenie posiadania z tym
że będą musieli się do tego przygotować. Trzeba będzie wskazać świadków.
Radny Ryszard Strzępek – poinformował, że zna sprawę, ponieważ gmina zakupiła działkę od
siostry tego pana, która jako pełnomocnik odkupiła od niego sporną działkę. Jego zdaniem ta
sprawa się nie skończy. Przytoczył sprawę z Niewodnej, która ciągnęła się od lat
dziewięćdziesiątych.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że na chwilę obecną plac jest utwardzony i każdy z
niego może korzystać, ale zaproponował ogrodzenie placu bądź też wprowadzenie
ograniczenia tonażu.
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Przewodnicząca rady – poinformowała, że mieszkanka wsi Wiśniowa zwróciła się z prośbą o
przedstawienie na sesji wniosku dotyczącego zwolnienia części lub całości rodzin
wielodzietnych korzystających z karty dużej rodziny z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zwróciła się o wypowiedzenie się radnych w tej sprawie.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy jest taka możliwość prawna?
Przewodnicząca rady – odpowiedziała twierdząco.
Wójt gminy – zaproponował, przeanalizowanie jakiej skali jest to problem. Możliwość
prawna jest jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli zwolnią część osób pozostała część
będzie musiała pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Zorientuje się, czy w
sąsiadujących gminach są wprowadzone takie ulgi, jednakże zwrócił uwagę, że stawki w
sąsiednich gminach są wyższe.
Radny Ryszard Strzępek – gospodarka śmieciowa musi się samo budżetować, natomiast jako
posiadacz karty dużej rodziny nie spotkał się z ulgami większymi jak 10%. Mogą rozwiązać
ten problem na szczeblu powiatowym. Proponuje nie zwalniać całkowicie z opłaty tylko
wprowadzić częściową ulgę z tym, że pozostali użytkownicy muszą być świadomi, że będą
musieli pokryć tą ulgę bo nie mogą się pozbyć 10% dochodów. Będą musieli zwiększyć
opłatę za śmieci.
Przewodnicząca rady – zaproponowała pozostawienie stawki, która obowiązuje natomiast
sprawa jest otwarta w odniesieniu do lat następnych. Osobom w trudnej sytuacji finansowej,
wójt może umorzyć opłatę.
Wójt gminy – podziękował za udział w sesji nadzwyczajnej.
Sekretarz gminy – odnośnie prac społecznie użytecznych zwrócił się o przekazanie informacji
o osobach, które mogłyby być zatrudnione w ramach tych prac. Przypomniał sołtysom o
możliwości zakupu materiałów biurowych. W kwestii medali za długoletnie pożycie
małżeńskie poinformował, że wysłali zapytania dla jubilatów. Gdyby zainteresowani
kontaktowali się w tej sprawie z sołtysami to prosi o przekazanie informacji.
Radny Zenon Tomaszewski – zapytał sekretarza czy do prac społecznie użytecznych mogą
być zgłaszane osoby, które w ubiegłym roku pracowały?
Sekretarz gminy – odpowiedział, że muszą te osoby sprawdzić w urzędzie pracy czy się
kwalifikują do programu.
Radny Adam Zięba – poruszył problem odśnieżania chodników zasypywanych przez pług
odśnieżający drogę.
Sołtys Małgorzata Ciołkosz – zapytała na jakim etapie jest postępowanie w sprawie przejęcia
na własność gminy dróg w Jaszczurowej.
Wójt gminy – odpowiedział, że został ogłoszony zamiar zasiedzenia w monitorze sądowym.
Jeżeli nikt nie zgłosi się w okresie trzymiesięcznym to będzie jeszcze jedna rozprawa. Liczy
na wiosenne rozstrzygniecie w tym temacie.
Przystąpiono do punktu 11
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 XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
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Wanda Gąsior
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