O.0002.7.2016
Protokół Nr XXII/22/2016
z XXII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 8 września 2016 r.
XXII sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 11.30. 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 prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XXII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
przypomniał, że na sali znajduje się protokół z poprzedniej sesji. Radni po zapoznaniu się
z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony
części działek nr 947/35, 947/38 i 947/39 położonych w miejscowości Wiśniowa, oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy przedmiotowych działek
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej,
(gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowEGO lokalu
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Wiśniowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
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12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki
od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy przejęcia od Agencji Nieruchomości
Rolnych działki nr 87/2, która stanowi część drogi w Pstrągówce.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Przejęcie działki zapewni lepsze funkcjonowanie
przejazdu.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/153/2016 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki
od Agencji Nieruchomości Rolnych
Wójt gminy – poinformował, że działka 1150/4 w Wiśniowej jest w ciągu drogi m.in państwa
Zielińskich i Soboniów. Kiedy droga będzie własnością gminy będą mogli poprawić jej stan.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/154/2016 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony
części działek nr 947/35, 947/38 i 947/39 położonych w miejscowości Wiśniowa, oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
przedmiotowych działek
Wójt gminy – poinformował, że spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem
o wydzierżawienie działki gminnej pod blaszane garaże. Na komisji gospodarczej wniosek
nie uzyskał pozytywnej opinii. Zwrócił się o wyrażenie opinii.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest negatywna. Działka powinna pozostać w obecnym stanie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radna Zofia Cierpiał – stwierdziła, że obecnie gmina ma problem z poborem podatku za
garaże spółdzielni. Jeżeli postawią kolejne garaże spółdzielnia dalej będzie się zwracać o
umorzenie podatku. Jest przeciwna wydzierżawianiu działek.
Radny Włodzimierz Pietryka – stwierdził, że garaże mają być przeniesione z działek
własności powiatu strzyżowskiego.
Radna Wanda Gąsior – stwierdziła, że opinie mieszkańców co do dzierżawy są rozbieżne. Są
zwolennicy i przeciwnicy. Jej zdaniem dzierżawa nieruchomości spowoduje, że otoczenie
straci na estetyce.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że niejednokrotnie spotykają się z takimi
konfliktowymi sprawami w miejscowościach. W takich sprawach najważniejsza jest opinia
mieszkańców. Takiej oficjalnej opinii nie ma. Są tylko pojedyncze głosy mieszkańców
głównie negatywne i uważa, że rada powinna się do tych głosów negatywnych przychylić.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 0 głosów „za”, 12 głosów „przeciw” 3 głosy „wstrzymujące”. Rada
Gminy Wiśniowa nie przyjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
czas nieoznaczony części działek nr 947/35, 947/38 i 947/39 położonych w miejscowości
Wiśniowa, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy dzierżawy przedmiotowych działek.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej, (gabinet
stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.
Wójt gminy – zwrócił się o odstąpienie od przetargu przy wynajmie gabinetu
stomatologicznego w Markuszowej ponieważ pojawił się dentysta zainteresowany
prowadzeniem gabinetu stomatologicznego w Markuszowej oraz wynajmem mieszkaniem.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Wynajęcie lokalu poszerzy zakres usług
medycznych ośrodka zdrowia dla mieszkańców.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Pęczar – zwrócił uwagę, aby nie zapomnieć w umowie zawrzeć zapis, że
mieszkanie jest wynajmowane na okres wynajmu gabinetu stomatologicznego.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/155/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
Ośrodka Zdrowia w Markuszowej, (gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego
lokalu. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
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Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
Wójt gminy – poinformował, że treść uchwały nie ulega zmianie, zmienia się tylko podstawa
prawna.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/156/2016 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że zmieniona ustawa obliguje radę gminy do określenia
w uchwale, za które miesiące opłata uiszczana jest z góry, a za które z dołu.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy nie byłoby zasadne wpisanie w treść uchwały, że za
nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.
Wójt gminy – odpowiedział, że obowiązek naliczania odsetek wynika z ustawy, uważa że nie
ma potrzeby powtarzania ustawowych zapisów.
Skarbnik gminy – stwierdziła, że program komputerowy po terminie automatycznie nalicza
odsetki.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał o wysokość zaległości w opłatach za odpady komunalne.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 42.172 zł.
Osobom, którym zadłużenie przekracza 100 zł zostały wysłane upomnienia, przy
zaległościach poniżej 100 zł informacja zostanie przekazana telefonicznie. Kwota umorzenia
na wniosek właścicieli wyniosła 744 zł.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/157/2016 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiśniowa.
Uchwała w załączeniu
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Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Wójt gminy – stwierdził, że wzór deklaracji pozostaje bez zmian zmienia się tylko §3
mówiący, że deklaracje można składać w formie elektronicznej. Jest to wymóg wynikający ze
zmiany ustawy.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał o osoby urodzone na terenie gminy, których dobrowolnie
właściciel nie zgłosi w deklaracji. Jakie są możliwości urzędu w tym zakresie?
Wójt gminy – odpowiedział, że urząd szuka takie osoby. Na podstawie własnych rejestrów
wzywa głównie telefonicznie właścicieli do zgłoszenia zmiany deklaracji.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/158/2016 w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
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 na 2016 r.:
1)
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
47.000,00
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne 47.000,00
§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa
na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między
j.s.t. - na przebudowę i modernizację dróg dojazdowych
do gruntów rolnych
47.000,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
10.000,00
Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.
10.000,00
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizacją zadania „Różańskie
przekazywanie tradycji”
10.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia
108.198,27
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
4.000,00
§ 2920 – subwencja ogólna dla gmin
4.000,00
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
104.198,27
(środki pozyskane z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015r.)
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących 77.057,69
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji własnych gmin 27.140,58
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
128.239,00
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Rozdział 90095 – Pozostała działalność
128.239,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych
– zwrot środków VAT z roku 2012r.)
128.239,00
Ogółem zwiększenia planu dochodów
293.437,27
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
- 51.465,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 51.465,00
§ 6330 – zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
na realizację inwestycji własnych gminy - 51.465,00
Ogółem zmniejszenia planu dochodów
- 51.465,00
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
- 161.465,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 110.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - 110.000,00
- przebudowa drogi gminnej Wiśniowa – Szufnarowa Rakówki
(zmniejszenie wkładu własnego do projektu PROW)
- 51.000,00
- przebudowa drogi gminnej Szufnarowa Pniakówki
(zmniejszenie wkładu własnego do projektu PROW)
-50.000,00
- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia
(zmniejszenie wkładu własnego do projektu PROW)
- 9.000,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 51.465,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa
drogi Niewodna – Grabiny Różanka
- 51.465,00
- zaplanowano wg promesy 150.000,00
- wartości inwestycji po przetargu 98.535,00
Zmniejszenie planu
-51.465,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 2.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 2.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych (prace remontowe wykonanie schodów
na poddasze w budynku komunalnym Jaszczurowa - Fundusz Sołecki) - 2.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.000,00
Rozdział 80101 – szkoły Podstawowe
- 2.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych Sz. P. Jaszczurowa – F. Sołecki
- 2.000,00
Ogółem zmniejszenia planu wydatków
- 165.465,00
4) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8.000,00
Rozdział 01009 – Spółki wodne
8.000,00
§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
(Spółka Wodno-Wodociągowa Kalembina)
8.000,00
Dział 600 – Transport i łączność
67.000,00
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne 47.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w obrębie Jaszczurowa)
47.000,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(wkład własny do realizacji zadań z dotacji celowej)
20.000,00
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
87.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
87.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
– bieżące utrzymanie obiektów komunalnych
20.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych
– bieżące utrzymanie obiektów komunalnych
17.000,00
§ 6050 – modernizacja budynku komunalnego w Wiśniowej (Posterunek Policji) 20.000,00
§ 6050 – opracowanie dokumentacji na modernizację budynku
komunalnego GOK w Wiśniowej 15.000,00
§ 6050 – opracowanie dokumentacji na zmianę użytkowania
budynku komunalnego Szufnarowa (dół) 15.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa 23.000,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność
23.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej w Gminie Wiśniowa)
23.000,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
62.222,82
Rozdział 75023 – Urząd Gminy
41.222,82
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 21.222,82
§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00
Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.
21.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic
oznakowanie rejonów Sołectwa Szufnarowa
11.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania
„Różańskie przekazywanie tradycji” w ramach projektu PROW 10.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
2.000,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
2.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Jaszczurowa (F. Sołecki)
2.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
4.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym:
4.000,00
* Szkoła Podstawowa Markuszowa 2.000,00
* Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśniowa 2.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – Sz. P. Jaszczurowa (F. Sołecki)
2.000,00
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
132.214,45
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa
15.000,00
§ 4260 – zakup energii oczyszczalnia ścieków
15.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
117.214,45
§ 4300 – zakup usług pozostałych – audyt oraz usługa dotycząca
rozliczenia podatku VAT za 2012r.
43.214,45
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– opracowanie dokumentacji do projektu odnawialne
źródła energii w Gminie Wiśniowa
24.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie
odwiertu geotermalnego w ramach programu NFOŚr.iGW
50.000,00
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Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 20.000,00
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
20.000,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa dla GOK Wiśniowa 20.000,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków
407.437,27
Zwiększyć dochody budżetu gminy 220.000,00 zł
(promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
Zwiększyć wydatki budżetu gminy 220.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- Przebudowa drogi Kozłówek - Markuszowa Skład w miejscowości Kozłówek 220.000 zł
Zmniejszyć plan wydatków w dziale oświetlenie ulic 20.000,00 z przeznaczeniem na:
- Opracowanie raportu środowiskowego w związku z budową zbiornika retencyjnego
w Wiśniowej 15.000,00 zł
- usługi pozostałe: doradztwo i konsultacje związane z geotermią 5.000,00 zł
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy po wysłuchaniu
stanowiska wójta, wysłuchaniu opinii przewodniczącego komisji gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała zmiany budżetowe. Co do przedłożonych zmian w większości są obligatoryjne
natomiast gospodarcze właściwie nie zmieniają wskaźników w wpf.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja pozytywnie ustosunkowała się do proponowanych zmian w budżecie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Sołtys z Jaszczurowej Małgorzata Ciołkosz – zapytała na jaką drogę w Jaszczurowej
przeznaczono środki finansowe.
Wójt gminy – odpowiedział, że będzie to droga na Sośnice w kierunku p. Jędrysika.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXII/159/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutowa przerwę
Po przerwie przystąpiono do punktu 9
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Drogi
1. Zakończono modernizację kładki na rzece Wisłok w Kozłówku.
2. Wykonano modernizację drogi Niewodna Grabiny na odcinku 565 metrów z funduszu
sołeckiego – nawierzchnia tłuczniowa oraz na odcinku 680 metrów – asfalt w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Wykonano roboty drogowe: Pstrągówka Berdechów – przełożenie drogi, Szufnarowa
Rzeki koło Spytkowskiego nawierzchnia bitumiczna, Tułkowice Kożuchów Generałówka
ułożenie korytek, Balice w str. Długosza i Żarka – umocnienia, Oparówka koło szkoły –
asfalt,
4. Trwają roboty na drogach: Tułkowice pod Denderówką w stronę Kroka, Wiśniowa koło
Kopcia, Wiśniowa Szufnarowa Rakówki, Szufnarowa Pniakówki, Różanka Szufnarowa koło
Treli (nakładka),
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5. Trwa wywożenie kruszywa w ramach funduszu sołeckiego oraz różne drobne prace
związane z utrzymaniem bieżącym.
6. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geologicznej na osuwiska w Różance
i Kozłówku.
7. Otrzymali promesę na drogę Kozłówek Markuszowa skład 220 tys. Ponadto zgłosili
kolejne zadania być może do wykonania jeszcze w tym roku - Różanka Rakszawy i łącznik
Sarnówki z Różanka Cmentarz.
Gospodarka komunalna
1. Wybudowano altanę w Kozłówku wraz z przyłączem i instalacją elektryczną
i utwardzeniem terenu
2. Wyremontowano pokrycie dachowe budynku magazynowego w Kozłówku
3. W domu ludowym w Kozłówku zwiększono moc wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
wymieniono rynny i rury spustowe, dokonano konserwacji klimatyzacji i komór chłodniczych
4. W domu ludowym w Markuszowej zwiększono moc, zamontowano pomnik koło budynku
5 W domu ludowym w Jazowej zamontowano rolety okienne
6. Zakupiono kosy spalinowe na cele komunalne.
7. Zakupiono dwa piekarniki do domu ludowego w Pstrągówce.
8. W trakcie wykonania jest parking poniżej Ośrodka Kultury, natomiast zakończono budowę
parkingu w Wiśniowej koło kościoła.
9. Wybudowano oświetlenie na odcinku Szkoła Podstawowa w Wiśniowej - Kalembina przy
drodze wojewódzkiej
10. Wyremontowano dwa pomieszczenia w starej szkole w Oparówce na potrzeby
„sołtysówki”, wyremontowano również „sołtysówkę” w domu ludowym w Kozłówku
11. Zamontowano tablice i ławeczki w parku przy kościele w Wiśniowej
Gospodarka wodna i ściekowa
1. Trwa procedura uzyskania decyzji wodnoprawnej na ujęcie wody w Kozłówku oraz na
kanalizację Wiśniowa Stawiska. Pojawiły się wytyczne kryteriów naboru wniosków w PROW
z gospodarki ściekowej. Za połączenie we wniosku gospodarki wodnej i ściekowej są
dodatkowe punkty. Wspomniał, że będzie problem z uzyskaniem wysokiej punktacji
wniosków ponieważ gminy należące do Związku Komunalnego „Błękitny San” będą mieć
przyznane dodatkowo 12 pkt.
3. Firma WTU zaprezentowała cztery warianty koncepcji Zbiornika retencyjnego
w Wiśniowej w tym jeden z nich jako najkorzystniejszy. Kolejnym etapem jest uzyskanie
decyzji środowiskowej. Konieczne jest wykonanie raportu środowiskowego, do którego
należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą.
4. Zakończono prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
w 20 gospodarstwach.
5. Wykonano nasadzenie krzewów ozdobnych na miejscu upamiętnienia w pobliżu kościoła
w Wiśniowej.
6. Wyłoniono wykonawcę robót remontowych pompowni ścieków w Wiśniowej.
Fundusze
1. Pojawiły się wstępne kryteria do naboru wniosków na gospodarkę wodnościekową PROW,
pracują nad zakresem i kosztorysami projektu.
2. Podpisali umowę na dofinansowanie projektu budowy przedszkola na kwotę 930 tys. zł,
projektu na wyposażenie w sprzęt ICT szkół 600 tys. Kolejnym krokiem będzie zmiana wpf
oraz podjęcie uchwał o zaciągnięciu zobowiązania na kolejne lata
3. Podpisali umowę na projekt w Różance z PROW, w trakcie jest realizacja zadań – album
o kapliczkach, zakup figur do szopki bożonarodzeniowej.
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4. Pracują nad wnioskiem „Źródła OZE dla mieszkańców gminy Wiśniowa”. Będą spotkania
informacyjne z mieszkańcami.
Ponadto zwrócił się do sołtysów z prośbą o rozdanie wśród mieszkańców ankiet, które
posłużą do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Dokument konieczny jest do
złożenia wniosku na geotermię. Poinformował, że w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska jest program, który finansuje pierwsze badawcze odwierty geotermalne. W tym
programie gmina może otrzymać 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Uznał, że jest to
jedyna szansa na zrobienie kroku w kierunku geotermii. Jest to kosztowna i skomplikowana
sprawa bo już na etapie wniosku muszą zapisać jaką inwestycję wykonają jeżeli potwierdzą
się zasoby geotermalne. W przypadku potwierdzenia parametrów są zobowiązani uzyskać
efekt ekologiczny czyli muszą realizować założenia, do których się zobligują. To związane
jest z kolejnymi potężnymi inwestycjami, z drugim odwiertem, na który otrzymają tylko ok
50% dofinansowania oraz znalezieniem inwestorów.
Promocja
1. Drużyna tchoukballa z Różanki zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy.
Młodzież w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Zatoru.
2. Gmina Wiśniowa wraz z gminą Frysztak wzięły udział w programie Telewizji Rzeszów pt.
Lato w regionach promując walory turystyczne gmin. Koszt programu 4.000 zł. Dodatkowo
w Telewizji Rzeszów wspomniano o plenerach malarskich.
Ponadto przekazał, że:
- 1 października 2016 r. będzie otwarcie posterunku policji w Wiśniowej, w którym będzie
pracować 5 policjantów.
- 9 września urząd będzie nieczynny w zamian będzie pracować 17 września w sobotę.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał do kiedy jest termin składania wniosków na źródła
geotermalne i kiedy będą rozpatrywane wnioski?
Wójt gminy – odpowiedział, że termin jest do 30 listopada. Procedura rozpatrywania
wniosków w narodowym funduszu jest szybka. Natomiast na OZE termin składania
wniosków będzie w grudniu. Jeżeli uzyskają dofinansowanie to przetargi najwcześniej będą
ogłoszone w czerwcu.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 10
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXI sesji był wyłożony do wglądu, po czym
otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXI/21/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Przystąpiono do punktu 11
Sprawy różne.
Radny Ryszard Strzępek – podziękował wójtowi za interwencję w sprawie drogi powiatowej
w Różance, a dotyczącej zmniejszenia zakresu prac przy parkingu koło kościoła i pętli
autobusowej. Ponadto podziękował wójtowi, przewodniczącemu rady oraz całej radzie za
wsparcie wyjazdu młodzieży na Mistrzostwa Europy do Czeskiego Jiczyna. Młodzież
z Różanki pierwszy raz od 15 lat zdobyła dla Polski brązowy medal. Przedstawił przebieg
mistrzostw. W kwestii organizacji wyjazdu na Mistrzostwa stwierdził, że jest to niezwykle
trudne w przypadku braku związku na szczeblu krajowym. Gdyby nie wsparcie samorządu
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nie byłoby sensu organizacji wyjazdu. Ze sponsorami sprawa jest bardzo kłopotliwa. Koszt
całkowity wyniósł 29.000 zł, a byli bardzo skromną drużyną w porównaniu z innymi
europejskimi drużynami. Niemniej jednak zaprezentowali się bardzo dobrze. Na koniec
poinformował, że obecnie rozpoczęły się zajęcia z młodszą grupą w klasach IV-VI. Wyjazdy
na Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy są motywujące dla dzieci. Jest to promocja dla
gminy i powiatu. Podziękował również za nagrodę dla drużyny w formie wycieczki.
Następnie zapytał jakie decyzję będą podejmować w związku z planowaną reformą oświaty
i wygaszaniem gimnazjum. Ponadto poruszył problem zbyt ciężkich plecaków uczniów.
Zaproponował, aby przeprowadzić diagnostykę ciężaru tornistrów z uwzględnieniem
zawartości niezbędnych przyborów szkolnych.
Radna Wanda Gąsior – złożyła gratulacje dla drużyny na ręce sołtysa, a następnie
poinformowała, że gmina Wiśniowa ma również Mistrza w Szachach w kategorii do 10 lat –
Marcin Wolak ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej. Wspomniała również o swojej
propozycji organizacji konkursu, plebiscytu na najlepszą drużynę czy najlepszego sportowca.
Następnie zaproponowała zmianę lokalizacji sołtysówki na lokal byłego sklepu GS
w budynku Ośrodka Kultury. Lokal jest lepiej dostępny dla mieszkańców. Można go
wykorzystać również na magazyn sprzętu nagłaśniającego własności ośrodka kultury.
Radny Stanisław Rokosz – w związku ze zbliżającym się okresem prac budżetowych na 2017
r. zwrócił się do wójta z prośbą o interwencję w sprawie chodnika na odcinku Tułkowice Dobrzechów.
Wójt gminy – poinformował, że po rozmowie z burmistrzem wie, że chodnik ma być
zrobiony jeszcze w tym roku.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał czy wiadomo kiedy będzie rozprawa dotycząca parkingu
w Tułkowicach? Na dzień dzisiejszy przejazd jest zastawiony dwoma przyczepami.
Wójt gminy – odpowiedział, że nie wiadomo. Natomiast dopóki nie będą mieć wyroku sądu
nie może usunąć sprzętu. Ma nadzieję, że następna rozprawa będzie ostatnią.
Przystąpiono do punktu 12
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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