O.0002.10.2016
Protokół Nr XXIV/24/2016
z XXIV sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 3 listopada 2016 r.
XXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 11.00. 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,
- Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie – Paweł Owiński
- Kierownik Posterunku Policji w Wiśniowej – Marcin Jajko
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XXIV 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.
1. Omówienie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wiśniowa w związku
z otwarciem Posterunku Policji w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy
Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2017 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
Wiśniowa.

1

Przystąpiono do punktu 1
Omówienie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wiśniowa w związku z otwarciem
Posterunku Policji w Wiśniowej.
Wójt gminy – od 1 października został przywrócony posterunek policji w związku
z powyższym zwrócił się o przedstawienie organizacji pracy policji.
Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie Paweł Owiński – poinformował, że do
posterunku policji powrócili policjanci w obsadzie pięcioosobowej. Kierownikiem posterunku
jest starszy aspirant Marcin Jajko. Część służb jest pełniona z policjantami z Frysztaka
szczególnie w godzinach nocnych. Podziękował za współpracę, przychylność i pomoc
w odtworzeniu posterunku. Poinformował również o konieczności zakupu radiowozu z uwagi
na zły stan techniczny obecnie posiadanego pojazdu.
Kierownik Posterunku Policji Marcin Jajko – poinformował, że mają do dyspozycji dwóch
dzielnicowych oraz policjanta prewencyjnego. Odnośnie bezpieczeństwa poinformował, że
jest utworzona mapa zagrożeń, na której mieszkańcy mogą zgłaszać miejsca, które ich
zdaniem są zagrożone. Wówczas policja kieruje służby w te miejsca celem weryfikacji
i poprawy bezpieczeństwa. Co do kwestii bezpieczeństwa infrastruktury drogowej
oznakowanie dróg na terenie gminy jest prawidłowe.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił uwagę na bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej
w Tułkowicach, gdzie ze względu na brak chodnika jest duże zagrożenie dla pieszych ze
strony kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Zwrócił się o objęcie kontrolą
danego odcinka drogi.
Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie Paweł Owiński – odpowiedział, że problemem
jest teren zabudowany, w którym nie ma obowiązku oznakowania pieszych przez odblaski.
Będą sukcesywnie kontrolować odcinek drogi z uwzględnieniem pomiaru prędkości.
Sekretarz gminy – podziękował za inicjatywę przywrócenia posterunku oraz zwrócił się
z prośbą o kontrolę prędkości na odcinku Posterunek Policji w Wiśniowej do skrzyżowania
w kierunku Jazowej.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał czy policjanci mający do dyspozycji jeden radiowóz
mają możliwość przynajmniej raz w tygodniu wykonać patrol całej gminy.
Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie Paweł Owiński – odpowiedział, że jeden
radiowóz przy obsadzie posterunku policji jest wystraczający jednakże problemem jest stan
radiowozu. Następnie przedstawił zasady zakupu radiowozu przy współfinansowaniu przez
samorządy jednocześnie zwracając się o przemyślenie możliwości dofinansowania zakupu
radiowozu.
Przewodniczący rady podziękował za udział w sesji policjantom, a następnie ogłosił
15 minutową przerwę.
W trakcie przerwy salę opuścił radny Kazimierz Pęczar
Po przerwie przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
Wójt gminy – poinformował, że program został opracowywany na podobnych założeniach jak
w latach poprzednich. O programie dyskutowali podczas posiedzenia Komisji SpołecznoSocjalnej gdzie nie było wniosków o zmianę zakresu programu. Na podstawie programu
głownie udzielane są dotacje organizacjom pozarządowym.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącą Komisji
Społeczno – Socjalnej.
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Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – stwierdziła, 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 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIV/166/2016 w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała jest konsekwencją uwag zgłoszonych do uchwały
podjętej na poprzedniej sesji przez organ nadzoru. Uwagi dotyczy odbioru pojemników po
środkach ochrony roślin. Do tej pory jedynie była możliwość oddania zużytych pojemników
do sklepu, w którym zakupiono środki ochrony roślin. Obecnie zmieniono zapis, że
dodatkowo gmina zapewnia odbiór pojemników w punkcie selektywnej zbiórki czyli w
„EDEX” w Wiśniowej.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna po wysłuchaniu wyjaśnień wójta podczas
posiedzenia komisji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIV/167/2016 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 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wójt gminy – poinformował, że w taryfach za ścieki zaproponował nieznaczny wzrost o 0,10
zł brutto dla dostawców z terenu gminy Wiśniowa. Dostawcy ścieków spoza terenu gminy
płacą stawkę rzeczywistą 5,50 zł netto. Zaproponowana podwyżka stanowi 3-3,5% i jest
konieczna ze względu na wzrost kosztów.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo - Regulaminowej opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji jest pozytywna komisja zapoznała się z kalkulacją kosztów. Są to jedne z
najniższych kosztów na terenie powiatu i województwa ale zostały wyliczone bardzo
ostrożnie nawet dlatego, że w ciągu roku dokładali do utrzymania oczyszczalni ścieków co
zwiększyło koszty utrzymania, a nie zwiększyło stawki rzeczywistej. Dofinansowanie gminy
do 1 m3 wynosi 2,30 zł. Jest to nie mały koszt dla gminy ale opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
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Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIV/168/2016 w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wójt gminy – poinformował, że w obowiązującej uchwale dwie pozycje przekraczają górne
stawki podatku określone w przepisach. Dotyczy to pozycji §1 pkt 1 lit. d) oraz pkt 2 lit. d).
Zgłosił autopoprawkę aby nadać brzmienie w §1 pkt 2 lit. d): związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji jest pozytywna. W głównych punktach, które w największym stopniu
dotyczą mieszkańców i przedsiębiorców nie ma zmian.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 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 wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIV/169/2016 w
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
174.438,00
Rozdział 90095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów
(rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot VAT z 2013 r.)
174.438,00
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-8.960,00
Rozdział 90019 § 4300 Usługi pozostałe Oczyszczalnia Ścieków
-5.960,00
Rozdział 90019 § 6050 Wydatki inwestycyjne (modernizacja przepompowni ścieków
w Wiśniowej) -3.000,00
dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
dział 750 Administracja Publiczna
17.400,00
Rozdział 75095 § 3030 Pozostała Działalność
17.400,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysi)
dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
28.000,00
Rozdział 70005 § 4260 Opłaty za energię i gaz Obiekty komunalne
20.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
8.000,00
budżetowych, w tym: - kwota dodatkowa do opracowania
4.000,00
dokumentacji na modernizację budynku
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komunalnego (GOK Wiśniowa)
- kwota dodatkowa do opracowania
4.000,00
dokumentacji na zmianę użytkowania
budynku komunalnego Szufnarowa (dół)
dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
35.000,00
Rozdział 75412 § 4300 - Koszty rozbiórki garaży oraz remizy
5.000,00
OSP Markuszowa
§ 6060 – Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP
30.000,00
Szufnarowa w związku z planowanym wejściem do k.r.s.g.
dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
103.060,00
Rozdział 90001 § 4170 Wynagrodzenia osobowe (umowy zlecenia
- oczyszczalnia ścieków) 8.960,00
§ 4300 Dofinansowanie zakupu usług pozostałych
- oczyszczalnia ścieków
10.000,00
Rozdział 90095 § 4010 Pozostała działalność dofinansowanie do
wynagrodzeń – prace publiczne
7.600,00
oraz do składek ZUS
1.500,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne, zakup traktora z
30.000,00
osprzętem do odśnieżania
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usługa związana z rozliczeniem podatku Vat
za 2013 r.) 45.000,00
dział 921 Kultura
10.000,00
Rozdział 92110 § 2480 Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Instytucji
Kultury (GBP) 10.000,00
4. Dokonuje się zmian przedsięwzięć w planie finansowym Fundusz Sołecki Kalembina
a) Zmniejsza się plan wydatków:
dział 600 – 60016 § 4300 Zimowe utrzymanie dróg gminnych
-1.000,00
dział 600 – 60016 § 4210 Zakup kamienia na drogi gminne
-3.000,00
dział 754 – 75412 § 6050 Wykonanie ogrzewania remizy OSP
-5.757,31
Ogółem:
-9.757,31
b) Ustala się plan wydatków:
dział 700 – 70005 § 4210 Zakup wyposażenia do DL Kalembina
4.907,31
dział 754 – 75412 § 6060 Zakup bramy garażowej dla OSP
4.850,00
Ogółem:
9.757,31
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo - Regulaminowej oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Rolnictwa o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępekopinia komisji jest pozytywna jednakże na posiedzeniu komisji skarbnik zwróciła szczególną
uwagę aby sołtysi konsultowali z pracownikami merytorycznymi wydatki w ramach funduszu
sołeckiego.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 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 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIV/170/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
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Przystąpiono do punkty 7
Informacja wójta o pracy między sesjami:
- Zakończono inwestycje drogowe w ramach PROW. Przygotowywany jest wniosek
o płatność. W trakcie jest procedura przekwalifikowania remontowanych dróg na drogi
gminne publiczne z uwagi na warunek programu.
- Trwają prace na drodze Kozłówek-Markuszowa Skład w ramach „powodziówki”.
- Wykonano remont na drodze Jaszczurowa – Szufnarowa Sośnice w ramach FOGR
w technologii tłuczniowej. Jest to odcinek zgłoszony jako udział partnerski do projektu
w PROW składanego przez Wielopole Skrzyńskie.
- Zakończono wywóz kruszywa na drogi w ramach funduszu sołeckiego oraz bieżących
napraw.
- Czekają na promesę na remont dróg Różanka Rakszawy oraz Różanka Sarnówka –
Cmentarz.
- W drugim przetargu wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą budowy- utwardzenia
terenu pod syntetyczne lodowisko.
- Trwa remont lokalu w budynku starej szkoły w Kożuchowie.
- Dokończono remont dwóch pomieszczeń w starej szkole w Oparówce z przeznaczeniem na
sołtysówkę.
- Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Szufnarowej oraz
zamontowano urządzenia grzewcze
- Dobiegła końca realizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej na odcinku szkoła
podstawowa w Wiśniowej – Kalembina
- Wybrano wykonawców do sporządzenia projektów dla budynku po GS w Szufnarowej oraz
budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej
- Uzyskano pozwolenie na przebudowę ujęcia wody w Kozłówku. Czekają na nabór
wniosków w PROW gdzie planują połączyć przebudowę ujęcia wody z budową
zaprojektowanych fragmentów kanalizacji jednakże jest problem z osiągnięciem wskaźników
i nie ma pewności czy uda się pozyskać środki. Jest to jedna możliwość pozyskania środków
na w/w inwestycje. Dodatkowo pojawił się problem z danymi publikowanymi przez GUS
w zakresie kanalizacji gminy, które są punktowane podczas oceny wniosków.
- Podpisano umowę na remont przepompowni ścieków w Wiśniowej, remont odbędzie się do
końca listopada.
- Zaprosił wszystkich na debatę organizowaną przez Fundację „Dobre Życie” z młodzieżą
gminy Wiśniowa. Debata będzie podsumowaniem projektu.
- Zaprosił na obchody z okazji Święta Niepodległości 11 listopada br. do kościoła w
Wiśniowej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXIII 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 XXIII/23/2016 z dnia 29 września 2016 r.
Przystąpiono do punktu 9
Sprawy różne.
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Radny Ryszard Strzępek – w związku z ogłoszeniem przetargu na remont drogi w Różance
zapytał kiedy jest graniczny termin podjęcia uchwały wprowadzającej promesę do budżetu
gminy.
Wójt gminy – odpowiedział, że przed rozstrzygnięciem przetargu. Po otwarciu ofert przez 30
dni są związani ofertą.
Radna Wanda Gąsior – w imieniu radnych z Wiśniowej ponowiła prośbę o budowę
oświetlenia drogi Wiśniowa –Szufnarowa na odcinku w wąwozie.
Wójt gminy – odpowiedział, że nie ma możliwości budowy oświetlenia tylko w wąwozie
ponieważ jest to końcowa część zaprojektowanej linii natomiast koszt budowy całego
oświetlenia wyniesie ok 100 tys. zł
Radny Zenon Tomaszewski – zaprosił wszystkich na obchody Święta Niepodległości 11
listopada do Niewodnej gdzie można zobaczyć tablice pamiątkowe z okazji 650-lecia
powstania wsi Niewodna.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał o reformę szkolnictwa?
Wójt gminy – odpowiedział, że nie ma nowej wiedzy w tym zakresie czekają na połowę
listopada, kiedy pojawią się rozporządzenia.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał o prace nad projektem uchwały budżetowej.
Wójt gminy – odpowiedział, że są w trakcie prace.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał o wysokość budżetu oświatowego
Wójt gminy – odpowiedział, że nastąpił wzrost o 500 tys zł. ale jeszcze wszystko analizują.
Spadała ilość dzieci w związku z tym będzie mniejsza subwencja.
Przystąpiono do punktu 10
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 XXIV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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