O.0002.11.2016
Protokół Nr XXV/25/2016
z XXV sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 17 listopada 2016 r.
XXV sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 11.00 w sali widowiskowej
w Ośrodku Kultury Wiśniowej i trwała do godz. 12.20. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecny radny Janusz
Kawa)
- 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 XXV 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawy różne.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła porządek obrad XXV sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wójt gminy – poinformował, że stawka została przedyskutowana na komisji budżetowej oraz
na komisji gospodarczej. W kwestii zwiększenia stawki nie zgłaszano zastrzeżeń jednakże
zwracano uwagę aby podnieść stawkę na 4 zł dla ułatwienia obliczeń. Odnośnie wzrostu
stawki wyjaśnił, że konieczność taka wynika z faktu oddawania przez mieszkańców coraz
większej ilości śmieci. W tym zakresie zobligowani zostali wnioskami komisji do kontroli
ilości oddawanych śmieci z uwagi na podejrzenie oddawania przez przedsiębiorców odpadów
powstałych w trakcie prowadzonej działalności jako odpadów komunalnych. Ponadto
podwyżka związana jest ze wzrostem ceny za tonę śmieci. Zgłosił autopoprawkę dotyczącą

1

wysokości stawki za odpady segregowane z kwoty 4,10 na 4,00 jednocześnie zastrzegając że
w trakcie roku prawdopodobnie będą musieli zwiększyć stawkę.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa oraz Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii
o projekcie uchwały
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja szczegółowo zapoznała się z sytuacją. W kwestii podwyżki nie
dyskutowano ponieważ jest ona konieczna ze względu na ilość oddawanych śmieci.
Dyskutowano natomiast nad uszczelnieniem systemu poprzez przeprowadzenie działań
sprawdzających ilość osób zgłoszonych w deklaracjach z ewidencją ludności. Z obserwacji
wynika, że wiele osób nie jest zgłoszona w deklaracjach. Druga sprawa dotyczy
przedsiębiorców. Każdy z nich ma obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą śmieci.
Obecnie na ok 230 firm zarejestrowanych na terenie gminy tylko 35 firm ma podpisane
umowy. Zgadza się z tym, że nie każda działalność generuje śmieci ale w przypadku firm
budowalnych jest podejrzenie, że część tych śmieci jest podrzucana w system zbiórki
indywidulanej. Ponadto zaproponowali aby jedną zbiórkę odpadów skontrolować w celu
sprawdzenia ilości oddawanych śmieci. Dyskutowano również nad możliwością obniżenia
opłaty dla rodzin z kartą dużej rodziny, ale ostatecznie pozostawili stawkę 4,10 zł równą dla
wszystkich. Opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna, jednakże chcą zwrócić uwagę, że pomimo podwyżki
stawki ta nadal jest jedną z najniższych w powiecie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Pęczar – zastanawiał się czy nie należałoby uściślić w § 2 ust. 1 za jakie
śmieci jest stawka 8 zł
Wójt gminy – zadeklarował sprawdzenie zapisu.
Wiceprzewodniczący rady Włodzimierz Pietryka – zgłosił zastrzeżenia do odbioru śmieci
wielkogabarytowych ponieważ podczas zbiórki część śmieci została pominięta.
Nikt więcej 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 XXV/171/2016 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
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 600 rozdział 60078 § 6330 Usuwanie skutków klęsk
160.000,00
żywiołowych, dotacja celowa
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
dział 600 rozdział 60078 § 6050 wydatki inwestycyjne
160.000,00
przebudowa drogi gminnej Różanka – Rakszawy - Dół
3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
dział 600 rozdział 60078 § 6330 usuwanie skutków klęsk
-33.557,00
żywiołowych, zmniejszenie planu dotacji
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
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dział 600 rozdział 60078 § 6050 wydatki inwestycyjne
-33.557,00
"Przebudowa drogi gminnej Kozłówek – Markuszowa Skład
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
dział 926 rozdział 92601 § 6059 kultura fizyczna i sport
-40.000,00
Budowa lodowiska syntetycznego w Wiśniowej
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
dział 600 rozdział 60078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk
40.000,00
żywiołowych – dofinansowanie ze środków budżetu gminy
do promesy (Przebudowa drogi Różanka – Rakszawy Dół)
7. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
dział 600 rozdział 60078 § 6330 Usuwanie skutków klęsk
60.000,00
żywiołowych, dotacja celowa
8. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
dział 600 rozdział 60078 § 6050 wydatki inwestycyjne
60.000,00
przebudowa drogi gminnej Różanka Cmentarz – Sarnówka
dział 600 rozdział 60078 § 6050 wydatki inwestycyjne
30.000,00
przebudowa drogi gminnej Różanka Cmentarz – Sarnówka
(wkład z budżetu gminy)
oraz przebudowa drogi gminnej Różanka – Rakszawy Dół
30.000,00
(wkład z budżetu gminy)
Ogółem zwiększa się plan wydatków:
120.000,00
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
dział 801 Oświata rozdział 80101 § 6059 wydatki inwestycyjne
- 60.000,00
– zmniejszenie wkładu z budżetu gminy na realizację projektu
UE "Wyposażenie Szkół w sprzęt ITC"
(projekt przeniesiono do realizacji na 2017 r.)
10. zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 801 Rozdział 80101§ 6059 Wydatki inwestycyjne
- 5.000,00
Zmniejszenie wkładu z budżetu gminy na realizacje projektu z UE
11. Zwiększa się plan wydatków z budżetu gminy
Dział 921 Rozdział 92120 § 2720 dotacja celowa na realizację zadania
5.000,00
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej figury Matki Bożej z dzieciątkiem
wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr B-723 zlokalizowanej w Kapliczce
przydrożnej na działce nr 1040 w Niewodnej
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 Strzępekkomisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
jednakże bez zmian dotyczących remontu kapliczki ze względu na otrzymanie propozycji w
dniu dzisiejszym. Komisja wyraziła obawę o terminowe wykorzystanie dotacji na
modernizację dróg ze względu na jesienno-zimowa porę roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXV/172/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punkty 3
Informacja wójta o pracy między sesjami:
Wójt gminy – poinformował o pracy miedzy sesjami:
Drogi
- Uruchomiono procedurę przetargową na remont drogi Różanka – Rakszawy. Wpłynęła tylko
jedna ofertę firmy STRABAG. Na remont drogi Różanka Sarnówka Cmentarz nie jest
wymagany przetarg wdrożono bezprzetargowy tryb zamówień publicznych tj. zapytanie
o cenę.
- Trwają prace na drodze Kozłówek Markuszowa Skład.
- Ogłoszono przetarg na odśnieżanie.
- Trwają pracy ziemne pod inwestycję lodowiska.
- Dobiegają końca prace w budynku byłej szkoły podstawowej w Kożuchowie.
- Wykonawca koncepcji zbiornika retencyjnego przekazał dokumentację i uzgodnienia.
Pojawił się problem przy uzgodnieniach lokalizacji zbiornika z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Krakowie z uwagi na położenie zbiornika w terenie zalewowym.
Ostatecznie gmina uzyskała zgodę na budowę zbiornika. Obecnie zostało wysłane zapytanie
o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
w ramach uzyskania decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz SANEPID w Strzyżowie. Po wydaniu decyzji zgodnie z umową
dokumentacja zostanie przekazana do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w celu realizacji inwestycji.
- Przygotowywany jest wniosek na geotermię tj. na odwiert badawczo-eksploatacyjny, do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na chwilę obecną
posiadają zatwierdzony projekt prac geologicznych.
- W trakcie opracowania są dokumenty: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz projekt założeń
do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię elektryczna i Paliwa Gazowe.
- W kwestii źródeł OZE zwrócił się o przekazanie mieszkańcom informacji o możliwości
złożenia deklaracji i ankiety. Następnie firma przeprowadzi weryfikację możliwości
wykonania instalacji. Nie ma jeszcze ogłoszonego naboru wniosków. Wniosek będzie
złożony prawdopodobnie wspólnie z gminą Strzyżów i Frysztak ponieważ pozwoli to uzyskać
wyższą punktację przy ocenie wniosku.
Zaprosił wszystkich do pozostania po sesji i wzięcia udziału w debacie z młodzieżą
gimnazjalną organizowana przez fundację „Dobre Życie”.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał jaką kwotą zakończył się przetarg na drogę RóżankaRakszawy?
Wójt gminy – odpowiedział, że ok 239 tys. zł
Radny Ryszard Strzępek – zapytał o reformę szkolnictwa.
Wójt gminy – poinformował, że przygotowane są projekty ustaw oraz rozporządzenia które
mają być wprowadzone do końca roku. Samorządy mają czas na podjęcie uchwał w oparciu
o nowe przepisy do 17 lutego. Podczas spotkania z przedstawicielem kuratorium rozmawiano
o paragrafie umożliwiającym zlokalizowanie klas siódmej i ósmej w innej szkole niż ta
macierzysta oraz o wygaszaniu gimnazjum. Ideą jest utworzenie klas ośmioklasowych.
W przypadku nie podjęcia uchwał gimnazjum powoli samo się wygasi natomiast szkoły
podstawowe sześcioklasowe staną się ośmioklasowe. Przygotowane jest dziewięć

4

rozporządzeń regulujących reformę. Wstępnie próbują z dyrektorem ZEAS opracować model
z dowozem siódmej i ósmej klasy do budynku gimnazjum, który chcą uzgodnić w kuratorium
i skonsultować z rodzicami. W kwestii zagospodarowania budynku gimnazjum stwierdził, że
można zlokalizować w budynku bibliotekę ale pomyśleć nad zlokalizowaniem jednostki,
która będzie przynosiła korzyść do budżetu np. szkoła średnia.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o sprawę zawłaszczenia parkingu koło budynku szkoły
w Tułkowicach przez mieszkańca Tułkowic.
Wójt gminy – odpowiedział, że w sądzie wygrali spór, po uprawomocnieniu się wyroku będą
mogli wystąpić o egzekucję komorniczą.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXIV 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 XXIV/24/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.
Przystąpiono do punktu 5
Sprawy różne.
Przewodniczący rady – przekazał radnym projekt uchwały budżetowej na 2017 r. wraz
z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Radny Ryszard Strzępek – jako przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i MandatowoRegulaminowej zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o szybkie podjęcie prac nad
projektem jeszcze w listopadzie.
Radny Eugeniusz Świstak – zwrócił się z prośbą o pomoc w utrzymaniu funkcjonowania
ośrodka zdrowia ponieważ bardzo mała ilość pacjentów zapisała się do lekarza rodzinnego
Czarnika.
Wójt gminy – stwierdził, że nie ma możliwości wpłynięcia na mieszkańców w kwestii
wyboru lekarza rodzinnego. Zaproponował spotkanie z lekarzami.
Radny Ryszard Strzępek - stwierdził, że podobna sytuacja jest z lekarzem w Grodzisku.
To NZOZ musi zadbać o pacjenta zapewnić specjalistów oraz poszerzyć zakres usług
medycznych.
Przystąpiono do punktu 6
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 XXV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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