O.0002.2.2016
Protokół Nr XVI/16/16
z XVI sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 2 marca 2016 r.
XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 17.40. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak,
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski, Kierownik Posterunku Policji we
Frysztaku Grzegorz Rec, Komendant Gminy OSP RP Kazimierz Furtek,
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Stanisława
Saletnik
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut (przybył z opóźnieniem)
- 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 XVI sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdziła prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
przypomniała, że na sali znajdują się protokoły z XIV i XV sesji. Radni po zapoznaniu się
z ich treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2016r. oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2016r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Wiśniowa a Gminą Świlcza.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2015 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na
lata 2015-2025
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy Jednostek Samorządu
Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, i Województwa
Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach
projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
7. Sprawozdania z prac stałych komisji w 2015 r.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
W zastępstwie chwilowo nieobecnego wójta sekretarz gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów:
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1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiocie zgłoszonego wniosku. Nikt nie
zabrał głosu. Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
sekretarza.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodnicząca rady poddała pod głosowanie porządek obrad:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2016r. oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2016r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Wiśniowa a Gminą Świlcza.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2015 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na
lata 2015-2025
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy Jednostek Samorządu
Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106,
i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze
kolejowej w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
9. Sprawozdania z prac stałych komisji w 2015 r.
10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
12. Sprawy różne.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 r.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do komendantów o przedstawienie informacji o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 r.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – poinformował, że gmina Wiśniowa
jest najbezpieczniejszą gminą w powiecie strzyżowskim. Świadczy o tym spadek
przestępczości w porównaniu do roku 2014. Wykrywalność przestępstw wyniosła 70,6%
Następnie przedstawił szczegółowe dane w poszczególnych kategoriach przestępstw. Zwrócił
się również do rady o podpisanie umowy z izbą wytrzeźwień.
Radny Ryszard Strzępek – zwrócił się o wyjaśnienie czy gmina płaci za pobyt w izbie
wytrzeźwień osób zatrzymanych na terenie gminy czy też osób zameldowane na terenie
gminy Wiśniowa?
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Kierownik Posterunku Policji Grzegorz Rec – odpowiedział, że gmina ponosi koszty za osoby
zameldowane na terenie gminy Wiśniowa.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zapytał o uregulowania prawne dotyczące dronów, czy
są w tym zakresie jakieś ograniczenia?
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – odpowiedział, że jeszcze na terenie
powiatu nie mieli jeszcze takich zgłoszeń. Są strefy ochronne gdzie nie można dronami latać
np. obszary lotnisk natomiast w pozostałych przypadkach nie ma wiedzy dotyczącej
ograniczeń. Jednakże zobowiązał się zgłębić wiedzę w tym zakresie.
Sekretarz gminy – zapytał czy są uregulowania dotyczące uchodźców, czy należy zgłaszać
dyżurnemu pojawienie się uchodźców? Ponadto zapytał czy zostały zgłoszone zniszczenia
znaków drogowych w Jazowej?
Kierownik Posterunku Policji Grzegorz Rec – potwierdził, że zostały zgłoszone zniszczenia.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – w kwestii osób innej narodowości
stwierdził, że warto zadzwonić, zgłosić pojawienie się takich osób. Policja wylegitymuje ich,
sprawdzi legalność pobytu, w przypadku handlarzy sprawdzą bagażnik. Odnośnie uchodźców
na razie takiego problemu nie mają.
Radny Ryszard Strzępek – nawiązując do ostatniej wypowiedzi zapytał czy policja jest
upoważniona do przeszukiwania bagażnika gdy właściciel nie otworzy bagażnika.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – odpowiedział, że jeżeli jest
uzasadnione podejrzenie przestępstwa może policja siłowo otworzyć bagażnik, drzwi itp.
Sołtys z Wiśniowej Michał Salamon – zapytał w jaki sposób mogą reagować na motory
i quady m.in. jeżdżące po lasach?
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – odpowiedział, że każdego
motocyklistę obowiązują przepisy ruchu drogowego. Jeżeli takich przepisów nie przestrzega
to każdy może zgłosić ten fakt na policję. Jeżeli ma się kamerkę w samochodzie i nagra się
niebezpieczna jazda, wymuszanie pierwszeństwa można zgłaszać takie przypadki na policję.
Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak – podziękował jednostkom OSP za współpracę
w 2015 r. Następnie przedstawił ilościowo zdarzenia miejscowe, które wystąpiły na terenie
gminy Wiśniowa. Szczególną uwagę zwrócił na wypalanie traw oraz na zapalanie się
w okresie zimowym sadzy w kominach.
Komendant Powiatowy Policji Zenon Wierzchowski – podziękował za wsparcie finansowe
przy zakupie radiowozu.
Komendant Gminny OPS RP Kazimierz Furtek – w imieniu OSP podziękował radnym
i sołtysom za współpracę.
Przewodnicząca rady – podziękowała za przyjęcie zaproszenia przez przedstawicieli służb
mundurowych. To dzięki ich pracy jak również współpracy mieszkańców są bezpieczniejsi.
Następnie ogłosiła 10 minutową przerwę.
Radny Eugeniusz Świstak opuścił salę obrad.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2016r. oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2016r.
Przewodnicząca rady zwróciła się do przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych o przedstawienie preliminarza wydatków na 2016 r. oraz
sprawozdania za 2016 r.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisława
Saletnik – odczytała opracowanie dotyczące alkoholizmu oraz jego negatywnych skutków.
Następnie przedstawiła preliminarz wydatków na 2016 r. Największą pozycją w wydatkach
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jest dofinansowanie wycieczek oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci ze szkół na
terenie gminy.
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w zakresie tabeli preliminarza
wydatków oraz autopoprawkę w zakresie roku złożenia sprawozdania z realizacji programów
Jest rok „2016”, a powinien być „2017”
W sprawie autopoprawek nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– poinformował, że komisja zajmowała się przygotowaniem opinii ale części finansowej
i zgłosili wówczas, że kwoty zgłoszone w projekcie nie zgadzają się stąd autopoprawka
w zakresie poprawionej tabeli preliminarza wydatków. Ponadto komisja wnioskowała
o przedstawienie radzie wykorzystania środków w 2015 r. w punkcie VII, dofinansowanie
zadań realizowanych w zakresie organizowania czasu wolnego. Wnioskowano również aby
na rok 2017 te dokumenty otrzymywać razem z projektem budżetu. Opinia jest pozytywna
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – stwierdził, że opinia do
programu jest pozytywna. Uzupełniając dane statystyczne przedstawione przez
Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych poinformował,
że szkody spowodowane nadużywaniem alkoholu kosztują państwo 1,3% PKB czyli 18 mld
zł. Według Światowej Organizacji Zdrowia 3,8% zgonów na świecie spowodowanych jest
przez alkohol. Według danych GUS za 2015 r. przeciętny Polak wypija 13,6 l alkoholu
w porównaniu do krajów uni europejskiej gdzie 12,45 l na świecie 6,13 l. Uzupełniając dane
dotyczące gimnazjum: 2 na 3 chłopców piło alkohol oraz połowa dziewcząt. 80% Polaków
sięga po alkohol. 25% kobiet deklaruje abstynencję, mężczyzn 10%. Uzależnionych jest 3%
Polaków.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiocie projektu uchwały.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał jakie możliwości instrumenty mają sołtysi, radni w swoich
środowiskach aby pomóc ludziom uzależnionym.
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Stanisława
Saletnik – odpowiedziała, że zmiana następuje tylko i wyłącznie od zmiany siebie nie ma
innej drogi. Instrumenty jakie posiada urząd gminy są bardzo nikłe. Poza wzywaniem
petentów mogą ich kierować na badanie przez biegłego. W dalszej kolejności mogą skierować
wniosek do sądu o przymusowe leczenie.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – stwierdził, że na terenie Kożuchowa miał dwa takie
przypadki, które tragicznie się skończyły na skutek nadużywania alkoholu. Czuł się bezradny
w tej sytuacji. Stwierdził, że należałoby zmienić ustawę, która uprościłaby procedurę
i umożliwiła radykalne odstawienie od alkoholu osoby uzależnionej.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – w nawiązaniu do prelekcji przewodniczącej
GKRPA stwierdził, że alkohol trzyma wszystkich w ręku również posłów, którzy mogliby
ustawę zmienić.
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Stanisława
Saletnik – stwierdziła, że nie ma woli władz od najwyższych instytucji aby cokolwiek
zmienić. Ponadto coraz częściej ludzie skarżą się na sklepy, które sprzedają alkohol inny niż
ten, na który wydane jest zezwolenie, jednakże trudno jest cokolwiek udowodnić.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że głównym problemem jest reklama
niskoprocentowego alkoholu. Uważa, że należy apelować do tworzących prawo o zakaz
reklamy.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – potwierdził, że reklama ma negatywny wpływ ale
problemem jest też łatwy dostęp do alkoholu np. na stacjach benzynowych.
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Radny Ryszard Strzępek – poinformował, że po ostatniej kontroli Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprzestano spożycia alkoholu w sklepie GS-u
w Różance za co podziękował.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/112/2016 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Wiśniowa na 2016r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wiśniowa na 2016r. Uchwała w załączeniu. Przewodnicząca rady podziękowała
Przewodniczącej GKRPA za przybycie na sesję.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Wiśniowa a Gminą Świlcza.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, który chcą podjąć wspólnie z pięcioma gminami. Projekt dotyczy
szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy. Wkładem własnym będzie delegowanie
pracowników na szkolenia. Na całą resztę mają uzyskać środki z programu. Szkolenia będą
w dziedzinach: podatki, gospodarka odpadami komunalnymi i ściekami, oraz gospodarki
nieruchomościami wraz z zagospodarowaniem przestrzennym. Oprócz szkoleń będzie
możliwość sfinansowania zakupu drukarki dużych formatów oraz studiów podyplomowych
dla pracownika który się zajmuje gospodarowaniem przestrzennym. Liderem projektu jest
gmina Świlcza, będą też przeprowadzać wszelkie procedury zamówień publicznych. Zwrócił
się o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Łukasz Dziok – opinia jest pozytywna, jeżeli
podniosą kwalifikacje pracowników Urzędu Gminy to przełoży się na poprawę
funkcjonowania Urzędu oraz jakość obsługi petentów.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał jakie gminy będą zawierały to porozumienie.
Wójt gminy – odpowiedział: Świlcza, Wielopole Skrzyńskie, Iwierzyce, Wiśniowa, Błażowa.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wiśniowa a Gminą Świlcza. Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 20152025
Wójt gminy – propozycja zmiany strategii wynika z konieczności uzupełnienia zapisów
strategii mówiących o rewitalizacji. Otwiera się możliwość pozyskania środków z Urzędu
Marszałkowskiego na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy. W przypadku posiadania
takiego programu mają możliwość aplikowania o pieniądze w działaniach poświęconych
rewitalizacji w programie operacyjnym. Z programu jest możliwość realizacji projektów
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nawet do 20 mln. zł przy dofinansowaniu do 90%. W związku pewnymi ograniczeniami
trzeba dokonać wyboru obszaru nie większego jak 30% ludności i 20% powierzchni. Chciałby
objąć programem rewitalizacji miejscowość Wiśniowa z myślą o możliwościach Starostwa
Powiatowego. Program musi być opracowywany przy jak największym udziale społeczności
w tworzeniu programu zwłaszcza społeczności, której dotyczy. Myśli też o ujęciu
w programie m.in. termomodernizacji bloków mieszkalnych, być może budynków GS jeżeli
okazałoby się, że mogą być beneficjentem. Obecnie rewitalizacja ma sięgać do głębszych
tematów. Ma rozwiązywać problemy z danego obszaru. Jeżeli otrzymają środki to w
szczegółach dopracują zarówno działania i ideę. W kwestii aneksu strategii poinformował, że
określa miejsca w których poszerza się strategię o zapisy rewitalizacji.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna. Przyjęcie aneksu umożliwi szerszy dostęp do programów
unijnych.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/114/2016 w sprawie zmiany uchwały
nr XIV/100/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy Jednostek Samorządu
Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, i Województwa
Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach
projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
Wójt gminy – poinformował, że fundusz kolejowy będzie polegał na tym, że przez kolejne
cztery lata samorządy wraz z samorządem województwa będą wpłacać po 20.000 zł na
wspólny fundusz. Z funduszu rocznie będą korzystały dwie gminy po 90.000 zł. Gmina
Wiśniowa wraz z gminą Boguchwała w pierwszym roku będzie wykonywać inwestycję.
W ramach funduszu planowane jest wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych
w Kalembinie oraz w Wiśniowej. Fundusz ma służyć lepszemu wykorzystaniu linii kolejowej.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– pomysłodawcy, którzy tworzyli fundusz kolejowy założyli sobie cel zwiększenie
wykorzystania tej linii kolejowej pod względem ilości pasażerów co niewątpliwie będzie
korzystne. Czy tak się stanie to dopiero się okaże. Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna m.in. dlatego, że gmina jako pierwsza skorzysta z funduszu.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/115/2016 w sprawie określenia zasad
współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu
linii kolejowej nr 106, i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji
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przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz
Kolejowy”. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 r.:
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75023 § 4270 – Urząd Gminy – usługi remontowe
- 18.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75023 § 6050 – Urząd Gminy – wydatki inwestycyjne - modernizacja
pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy
18.000,00
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy oczyszczalnia ścieków
Dział 900 rozdział 90001§ 4210 – zakupy bieżące
- 5.000 zł
4) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:
Oczyszczalnia ścieków dział 900 rozdział 90001 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
(zakup sprzętu BHP)
+ 5.000 zł
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie gminy. Komisja ma
świadomość, że jest różnica pomiędzy remontem a modernizacją. W przyszłości
modernizacja będzie kosztowniejsza niż remont.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja zaopiniowała proponowane zmiany pozytywnie.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/116/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki
od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Wójt gminy – poinformował, że podjęcie uchwały umożliwi nieodpłatne przejęcie od Agencji
działki, która jest pod drogą w Jaszczurowej w stronę Sośnic. Uchwała już została wcześniej
podjęta ale §2 został zakwestionowany w Agencji. Ponadto zgłosił autopoprawkę o nadanie
brzmienia w §2: „Wyżej wymieniona działka jest niezbędna do realizacji zadań własnych
gminy, tj. służy jako droga gminna w miejscowości Jaszczurowa”.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że w ubiegłym roku komisja była na tej drodze i wówczas już wyraziła zgodę na
przejęcie przedmiotowej działki. Działka stanowi częściowo utwardzony teren służący do
przejazdu.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/117/2016 w sprawie
nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości
Rolnych
(1 radny nie brał udziału w głosowaniu). Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
Wójt gminy – uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż lasu w Jaszczurowej. Las został
podzielony na sześć działek ponieważ po kilku próbach sprzedaży nie znalazł się chętny na
całą czterohektarową działkę. Zwrócił się o podjęcie uchwały. Dodał jeszcze, że zebranie
wiejskie w Jaszczurowej wyraziło zgodę na sprzedaż lasu.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w związku z informacją, że ani gmina ani
mieszkańcy Jaszczurowej nie będą korzystać z lasu.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVI/118/2016 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 9
Sprawozdania z prac stałych komisji w 2015 r.
Sprawozdania z prac Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej, Komisji
Rewizyjnej, Komisji Społeczno-Socjalnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
złożyli przewodniczący komisji. Sprawozdania w załączeniu do protokołu.
Przewodnicząca rady ogłosiła 10-minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 10
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy poinformował o pracy między sesjami:
Dział transport
1. Trwa akcja odśnieżania i posypywania dróg materiałami uszorstniającymi. Wydatkowali do
tej pory około 20 tys. zł
2. Złożone zostały wnioski do PROW 20014-2020 dla działania „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych”:
a. Wiśniowa Szufnarowa Rakówki
b. Wiśniowa koło Kopcia
c. Szufnarowa Pniakówki
d. Niewodna Różanka Cmentarz
e. Tułkowice Różanka wieże internetowe
f. Markuszowa Sklep Oparówka

8

g. Kożuchów Szkoła
Obecnie trwają prace związane z poprawkami i wyjaśnieniami do wniosków. Najwięcej
trudności stwarzają wyjaśnienia dotyczące parametrów drogi.
3. Zakupiony został samochód służbowy OPEL MOCCA.
4. Złożone zostały wnioski na współfinansowanie chodników przy drogach wojewódzkich:
- Kożuchów w stronę Kalembiny,
- Tułkowice ok 30 m do drogi,
- Szufnarowa dokończenie zakresu.
5. Projekty oświetleń – złożone zostały wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej
Wnioski i dotacje
6. Otrzymali dotację na realizację programu 500+ w wysokości: 5 038 601,00 PLN w tym na
obsługę 98 796,00 PLN Zamierzają przeprowadzić dyżury w celu zbierania wniosków
w każdej miejscowości na terenie gminy.
7. Złożony został wniosek o wpisanie do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Budowa syntetycznego
lodowiska wielosezonowego w Wiśniowej” przy Gimnazjum im. Orląt Lwowskich
w Wiśniowej
Gospodarka komunalna
8. Rozpoczęto roboty zaplanowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego:
- prace remontowe w DL Markuszowa
9. GEOTERMIA – sekretarz gminy wziął udział w konferencji w Gnieźnie inicjowanej przez
Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju im św. Jadwigi. Stowarzyszenie powiązane jest z
Ministerstwem Środowiska oraz profesorami, którzy są zwolennikami elektrowni
geotermalnych w Polsce. Wraz z p. Andrzejem Oczosiem był z wizytą u jednego
z profesorów p. Jacka Zimnego z AGH w Krakowie. Prof. Zimny powiedział, że na budowę
elektrowni można wnioskować o środki unijne natomiast wkład własny zabezpiecza budżet
państwa. Zgodnie z tą konstrukcją finansową inwestycja mogłaby być sfinansowana do 100%
ze środków zewnętrznych. Najpierw trzeba powziąć pewne kroki. Powołać podmiot
gospodarczy – spółkę prawa handlowego, która będzie miała za zadanie opracowanie całej
dokumentacji na inwestycję oraz uzyskanie koncesję na odwiert. Koszt koncesji to 150 tys. zł
do tego muszą dojść koszty spółki z tym, że spółka działałaby tylko przez okres przykładowo
dwóch lat do osiągniecia efektów. Jeżeli ich nie osiągnie to wówczas zostanie rozwiązana.
Temat będzie dodatkowo omawiany podczas komisji.
10. Wpłynął wniosek mieszkańców Niewodnej przysiółku Grabiny z prośbą o przyłączenie
przysiółka do Różanki. Wniosek musi zostać uszczegółowiony o doprecyzowanie obszaru
zmiany. Następnie kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany
i przeprowadzenie konsultacji. Po konsultacjach podejmuje się uchwałę o zmianie granic.
Koszt po stronie gminy to 15.000 zł za operat geodezyjny wraz z badaniem ksiąg
wieczystych, który posłuży do zmian w ewidencji gruntów w starostwie. Gmina będzie mogła
zrefundować koszty zmiany dokumentów mieszkańców. Zmiany w księgach wieczystych
będą nieodpłatnie zrobione na wniosek Starosty.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Zenon Tomaszewski – jako sołtys wsi Niewodna stwierdził, że należy zapytać
mieszkańców obydwu miejscowości o zdanie. Prawdą jest, że ci mieszkańcy nie uczestniczą
w życiu wsi Niewodna bo dzieci chodzą do szkoły w Różance. Tam też chodzą do kościoła,
autobusu. Po konsultacjach rada podejmie decyzję.
Radny Kazimierz Pęczar – w nawiązaniu do kosztów wymiany dokumentów stwierdził, że
raczej nie powinno być takich kosztów. Ponadto poinformował, że ta część Niewodnej
kilkadziesiąt lat temu była Różanką.
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Radny Zenon Tomaszewski – stwierdził, że Grabiny zawsze były częścią Niewodnej. To jest
ziemia Niewodnej. Nie każda wieś pozwoliłaby sobie na zmianę granic, jeżeli wieś wyrazi
zgodę na odłącznie kilka domów to tak będzie ale jeżeli ma to być po starej granicy to „nich
sobie zmianę granic wybiją z głowy”.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Przewodnicząca rady przypomniała, że protokoły z 29 grudnia 2015 r. oraz z 27 stycznia
2016 r. były wyłożone do wglądu, po czym otworzyła dyskusję w sprawie protokołów.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła protokoły
Nr XIV/14/2015 z dnia 29 grudnia 2015 oraz Nr XV/15/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Wójt gminy – odnośnie nakazów podatkowych poinformował, że nie wszyscy sołtysi
otrzymali nakazy z terminie co związane jest z przeprowadzoną modernizacją map
i w związku z tym aktualizacją bazy podatkowej. Dla miejscowości Pstrągówka, Niewodna
Kozłówek, Oparówka, Jaszczurowa nakazy będą w późniejszym terminie. Ponadto od
bieżącego roku nie będą drukowane kontokwitariusze zgodne z przepisami. Sołtysi będą
przyjmować wpłaty na kwitariusz taką kwotę jaką podatnik zadeklaruje.
Sołtys Wiśniowej Michał Salamon – stwierdził, że bez nakazów nie mogą pobierać podatku
bo nie będą znali numerów kont podatnika, który należy wpisać przy wpłacie.
Skarbnik gminy – powiedziała, że wiele osób przyjdzie bez nakazu i nie będzie wiedziała ile
ma zapłacić wtedy zapłaci tyle ile zadeklaruje, a pracownicy urzędu zaksięgują wpłatę na
odpowiednich kontach.
Wójt gminy – odnośnie opłaty za odpady komunalne otrzymają sołtysi materiały pomocnicze
do poboru opłat.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o termin wywózki śmieci wielkogabarytowych.
Wójt gminy – powiedział, że poinformują o zbiórce w późniejszym terminie.
Radny Łukasz Dziok – zapytał dlaczego od soboty nie działa strona internetowa gminy.
Wójt gminy – odpowiedział, że strona oraz poczta nie działa z powodu awarii u dostawcy
usług hostingowych.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że brak nakazu podatkowego nie jest barierą ażeby nie
pobrać podatku, porównywalny czas zajmie wypisanie kwitu co i ściągnięcie telefoniczne
informacji z urzędu gminy dotyczącej numeru konta podatnika. Odnośnie aneksji Niewodnej
przez Różankę zwrócił uwagę na uchwałę w sprawie konsultacji społecznych. Ponadto
poinformował, że drużyna tchoukball z Różanki otrzymała propozycje udziału
w Mistrzostwach Europy Juniorów w Czeskim Jiczynie w kategorii mieszanej do 15 lat.
Drużyna pojedzie jako reprezentacja Polski. Wyjazd będzie kosztowy ponieważ szacuje
kwoty 25-28 tys. zł. Będzie się zwracać do samorządu o wsparcie finansowe. Ma nadzieje, że
jego prośba znajdzie w radzie zrozumienie. Mistrzostwa rozpoczynają się 27 lipca, a kończą
się 7 sierpnia. Rozgrywane są w trzech kategoriach. Pozostałe reprezentacje przygotowuję
Warszawa i Rybnik.
Sekretarz gminy – poinformował, że w dniu 10 marca w godz. od 9.00 – 14.00 będzie dyżur
pracowników Urzędu Skarbowego, którzy będą pomagać w rozliczeniu podatku. Zwrócił się
o rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń informacji w tej sprawie.
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Radny Kazimierz Pęczar – zwrócił się aby przy rozliczeniu podatków u pracowników Urzędu
Skarbowego była dowolność w przekazaniu 1% podatku ponieważ darmowe programy do
rozliczania mają zapisane dane, które są generowane automatycznie.
Przewodnicząca rady – przypomniała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do
końca kwietnia 2016 r . Druki oświadczeń dostępne w biurze rady. Ponadto poinformowała,
że wraz z wiceprzewodniczącą Zofią Cierpiał złożyły rezygnację z pełnienia funkcji z dniem
31 marca 2016 r. Z okazji zbliżających się imienin złożyła życzenia radnym Kazimierzom.
Przystąpiono do punktu 13
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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