O.0002.12.2016
Protokół Nr XXVI/26/2016
z XXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 19 grudnia 2016 r.
XXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 16.30 do godz. 18.30 w sali
posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. Sesja rozpoczęła się z opóźnieniem z uwagi na
wcześniejsze spotkanie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu
Rewitalizacji Gminy Wiśniowa. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecny radny Kazimierz
Jakobsze)
- 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 XXVI 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 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wiśniowa na lata 2016-2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr
XXXVII/196/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy
Wiśniowa i Gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Sprawy różne.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie porządku obrad:
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 1366 położonej w Szufnarowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 17 listopada 2016.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w
Wiśniowej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Wiśniowa.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez wójta gminy. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada
gminy przyjęła wniosek.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez przewodniczącego
Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej. W głosowaniu jawnym 14 głosami
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek XXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wiśniowa na lata 2016-2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr
XXXVII/196/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Wiśniowa i
Gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 1366 położonej w Szufnarowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 17 listopada 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Wiśniowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Wójt gminy – uchwała dotyczy zaliczenia dwóch dróg, które zostały zmodernizowane w
ramach PROW tj. droga Szufnarowa Pniakówki i Droga k. Kopcia w Wiśniowej. Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Po przyjęciu uchwała zostanie przekazana
do Marszalka Województwa Podkarpackiego gdzie otrzyma odpowiednio numer oraz
zostanie wpisana do rejestru. Uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

2

Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Po zaliczeniu drogi wójt
będzie mógł pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawać zezwolenia na przejazd
pojazdów ponadnormatywnych.
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 XXVI/173/2016 w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wiśniowa na lata 2016-2020.
Wójt gminy – dokument konieczny w przypadku ubiegania się o środki finansowe na źródła
geotermalne oraz na odnawialne źródła energii.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 XXVI/174/2016 w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXXVII/196/06 z
dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wójt gminy – uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia, które jest
zawarte z gminą Frysztak w zakresie odbierania i oczyszczania zwiększonej ilości ścieków.
Porozumienie nie stanowi zagrożenia dla ścieków z terenu gminy Wiśniowa ponieważ do
końca 2018 r. gmina Wiśniowa nie uruchomi dodatkowej sieci kanalizacji.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 XXVI/175/2016 w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Wiśniowa Nr XXXVII/196/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
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współdziałania Gminy Wiśniowa i Gminy
odprowadzania ścieków. Uchwała w załączeniu.

Frysztak

w

zakresie

zbiorowego

Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w pracach nad projektem
uchwały budżetowej wezwała do przedstawienia uchwał o udzieleniu pomocy finansowej. W
ramach uchwały będzie wykonany odcinek chodnika w Tułkowicach. Odcinek konieczny do
realizacji z uwagi na kończący się termin ważności dokumentacji, a jest to jedyna możliwość
spowodowania budowy chodnika. Zwrócił się o podjęcie uchwał.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jak również następny
dotyczący udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w Kożuchowie. Nie udzielenie
pomocy spowodowałoby, że projekty straciłyby ważność.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Sołtys Zbigniew Miga – w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały tym
bardziej, że jest to trudny temat bo środków na poprawę bezpieczeństwa brakuje.
Nikt więcej 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 XXVI/176/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Przewodniczący rady stwierdził, że jest to uchwała bliźniacza do uchwały w poprzednim
punkcie tylko dotyczy miejscowości Kożuchów. 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 XXVI/177/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że w wyniku dyskusji na poprzedniej sesji zaproponował
obniżenie stawki jednakże biorąc pod uwagę wysokość faktur za odbiór odpadów
wielogabarytowych oraz komunalnych jak również zaległości w opłatach stawka 4,00 zł jest
za niska. Zwrócił się o przyjęcie stawki za śmieci segregowane 4,50 zł oraz niesegregowane
9,00 zł. Stwierdził, że będą się starali wdrożyć uszczelnienie systemu i podejmą działania
kontrolne firmy odbierającej śmieci.
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Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja nie pracowała nad projektem uchwały ale wójt podczas posiedzenia
komisji informował o konieczności podwyższenia stawki za śmieci segregowane do
wysokości 4,50 zł. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję. Komisja apeluje o
uszczelnienie systemu ponieważ mają podejrzenia, że do systemu trafiają śmieci
przedsiębiorców, część mieszkańców, która powinna się znaleźć w deklaracjach nie jest ujęta.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Sołtys Zbigniew Miga – zwrócił uwagę aby na kartkach z informacją o terminach odbioru
śmieci znalazła się również informacja o obowiązku zgniatania opakowań plastikowych i
kartonów.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że na poprzedniej sesji miał uwagi do projektu uchwały
obecnie przedstawiony jest dla niego jasny.
Radny Bogusław Furtek – stwierdził, że skoro ktoś podpisuje deklaracje to jednocześnie się
zobowiązuje do płacenia. Zapytał czy są przypadki umarzania opłaty za odpady komunalne?
Wójt gminy – odpowiedział, że są takie przypadki, ustawa daje taką możliwość ale są to
sporadyczne przypadki.
Nikt więcej 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 XXVI/178/2016 w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 1366 położonej w Szufnarowej.
Wójt gminy – stwierdził, że projekt uchwały dotyczy działki położonej w sąsiedztwie szkoły
podstawowej oraz kościoła w Szufnarowej. Założenie było takie, że otrzymają nieodpłatnie
działkę od parafii i wykonają parking jednakże stało się inaczej bo ksiądz i rada parafialna nie
otrzymały zgody kurii na przekazanie działki. W związku z powyższym zgłosił propozycję
zakupu działki.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– sprawa parkingu przy szkole podstawowej w Szufnarowej trwa już kilka lat. Parking jest dla
społeczności szkolnej oraz parafialnej. Komisja nie jest za tym aby blokować inwestycję.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja stoi na stanowisku,
że działka powinna być nieodpłatnie przekazana gminie. Komisja przeciwna jest
wprowadzaniu zasady, że kupuje się grunty pod inwestycję.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radna Zofia Boruta – w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały bo to
się przyczyni do poprawy bezpieczeństwa dzieci odwożonych do szkoły. Wie, że gmina nie
kupuje działek pod inwestycje ale w tym przypadku nie było innej możliwości. Myśli, że
jeżeli będzie potrzeba to dołożą się parafianie do kontynuacji budowy.
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Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że w tej małej społeczności powinni się szanować.
Pamięta jak kilkanaście lat temu był tworzony cmentarz komunalny w Szufnarowej, który po
latach okazał się być parafialnym. Uważa, że powinni odmówić i poczekać być może to
zmobilizuje mieszkańców.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że gdyby radny Rokosz uważniej słuchał komentarza
uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczącej budowy chodników to by
wiedział, że muszą zakupić działkę chociaż osobiście również się z tym nie zgadza.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że jest radnym gminy i nie urządza wyższej polityki.
Nie jest przeciwny budowie parkingu tylko nie w ten sposób.
Wójt gminy – stwierdził, że osobiście ubolewa, że działka nie jest przekazana bo tak by było
uczciwie i nie byłoby dyskusji. Tak próbował załatwić sprawę. Teraz muszą wybrać czy
zakupić działkę i wykonać inwestycje czy odstąpić od zakupu i inwestycji. Gdyby upierali się
aby zarządca drogi wojewódzkiej zrobił chodniki to do dnia dzisiejszego nie byłoby tych
chodników. Czasami muszą wybrać mniejsze zło. Zwrócił się aby wziąć pod uwagę, że
jeszcze niejednokrotnie staną przed takimi tematami i trzeba będzie wspólnego zrozumienia.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że nie można porównywać dofinansowania do budowy
chodników gdzie są projekty, dokumentacje, za które zapłacili i kończy się im termin
ważności. Tułkowice czekały na budowę chodnika 3 lata.
Radny Ryszard Strzępek – w latach dziewięćdziesiątych kiedy powstał samorząd żadna
szkoła nie miała parkingu, żadna parafia. Teraz niemal przy wszystkich kościołach znajdują
się parkingi i w większości przypadków gmina miała udział ich budowie. Przykładowo
Dobrzechów, Różanka i Pstrągówka gdzie przekazano 60.000 zł, które samorząd powiatu
sprytnie zabrał. Jeżeli chodzi o parkingi szkolne również budowali. Jedne były tańsze inne
droższe. W jednej miejscowości mieli grunty w innej nie i tak przykładowo u radnego
Stanisława Rokosz w Tułkowicach grunty pod parking wykupiono wprawdzie nie od kościoła
tylko od osoby prywatnej. Kwota zakupu działki 13.000 w porównaniu z kwotą budowy
parkingu 100.000 zł nie jest kwotą kosmiczną uważa, że nie warto się o to dłużej sprzeczać i
w związku z tym zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddanie pod głosowanie
projektu uchwały.
Przewodniczący rady Łukasz Dziok – otworzył dyskusje w sprawie zgłoszonego wniosku
formalnego. Nikt nie zabrał głosu. Poddał pod głosowanie wniosek formalny. W głosowaniu
jawnym 7 głosami „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” rada gminy przyjęła
wniosek.
Przystąpiono do procedury głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym 8
głosami „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
uchwałę Nr XXVI/179/2016 w sprawie zakupu działki nr 1366 położonej w Szufnarowej.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 17 listopada 2016.
Wójt gminy – zmiana uchwały polega na dopisaniu w uchwale imienia i nazwiska właściciela
kapliczki w Niewodnej, do której przyznano dofinansowanie na remont podczas ostatniej
sesji. Jest to wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna jest to formalność.
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 XXVI/180/2016 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 17 listopada 2016. Uchwała w
załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej z
dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę
Wiśniowa.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– Komisja budżetowa pracując nad projektem budżetu na 2017 r. analizując wydatki w dziale
oświata doszła do wniosku, że muszą podjąć działania zmierzające do zmniejszenia
wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli. Analizując regulamin wynagradzania,
który został uchwalony 26 marca 2009 r. zwrócili uwagę, że dwukrotnie był zmieniany i
nanoszone były poprawki dotyczące dodatku motywacyjnego w pierwotnym założeniu
wysokość wydatku wynosiła 5% dla nauczycieli oraz 10% dla dyrektorów szkół. Następnie
został zwiększony do 10% dla nauczycieli oraz 20% dla dyrektorów szkół. Po wprowadzeniu
przepisu art. 30 Karty nauczyciela 25 maja 2012 r. ponownie rada gminy zmieniła uchwałę i
przyznała dodatki motywacyjne 15% dla nauczycieli oraz 25% dla dyrektorów szkół. Na
chwilę obecną dodatek funkcyjny stracił swoją funkcję ponieważ w szkołach jest wypłacany
w górnych granicach bez żadnych zróżnicowań aby w miesiącu lutym nie wypłacać
wyrównania. Artykuł 30 Karty nauczyciela jednak został utrzymany więc podjęcie tej
uchwały nie będzie miało takiego skutku jaki początkowo zakładali jednakże są na
stanowisku, że należy tą uchwałę przyjąć i wnikliwie przyglądać się wydatkom w
szkolnictwie. Proponują aby wysokość dodatków była nie wyższa niż 10% jego
wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora nie wyższy niż 15% jego wynagrodzenia
zasadniczego. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie do 8%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem
magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym przyjętego w rozporządzeniu na etat
przeliczeniowy zatrudnionego nauczyciela, oraz do 13% na etat dyrektora. Skutkiem uchwały
będzie wydatkowanie w oświacie o 400.000 zł mniej. Nikt nie wie czy w 2018 r. w styczniu
będzie konieczność rozdysponowania takiej kwoty ale trzeba robić wszystko aby te wypłaty
były jak najmniejsze.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Komisja ma nadzieję, że dodatki przyczynią się
do lepszej pracy z młodzieżą.
Wójt gminy – gdyby rozwiązana ustawowe przeszły w pierwotnej formie byłby spokojny o
przyszły rok i uchwała dałaby wprost oszczędności. Art. 30 pozostaje ale nie ma
zakończonego procesu legislacji.
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 XXVI/181/2016 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
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regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez gminę Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
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:
Dział 852 rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze 500+ § 4010 wynagrodzenia osobowe
– 6.900,00 zł,
Zwiększa się plan wydatków dział 852 rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze § 4270
usługi remontowe (wymiana drzwi) + 6.900,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 rozdział 90095 § 6050 budowa parkingu Szufnarowa (k. szkoły) – 13.000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 rozdział 90095 §6060 zakup działki pod budowę parkingu Szufnarowa (k. szkoły)
13.000,00 zł
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 Strzępek
– opinia komisja jest pozytywna. Zmiany są konsekwencja wcześniej podjętej uchwały o
zakupie działki w Szufnarowej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna w części dotyczącej wymiany drzwi w GOPS
natomiast w części zakupu działki w Szufnarowej jest negatywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 9 głosami „za” 3 głosy „przeciw” 2 głosy „wstrzymujące” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXVI/182/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy
Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę. W trakcie przerwy salę obrad opuścił
radny Eugeniusz Świstak
Po przerwie przystąpiono do punktu 11
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
- Został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na geotermię. Wniosek opiewa na 29 mln zł netto z podatkiem VAT 35 mln zł. Z
podkarpacia złożyła jeszcze wniosek gmina Solina.
- W opracowaniu jest dokument Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe, który będzie uzgodniony z odpowiednimi organami, a następnie przekazany radzie
gminy do zatwierdzenia.
- Inwestycje drogowe: drogi realizowane w ramach powodziówki częściowo odebrane
częściowo w realizacji.
- Ogłoszono przetarg na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach. Przetarg w
procedurze unijnej. Na koniec stycznia planowane otwarcie ofert.
- W oświacie nadal nie ma ostatecznej wersji przepisów oświatowych
- Przedłużono termin składania wniosków do odnawialnych źródeł energii do dnia 5 stycznia.
Do projektu będą przystępować razem z gminą Strzyżów i gminą Frysztak.
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W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 12
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXV sesji był wyłożony do wglądu, po
czym otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXV/25/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Przystąpiono do punktu 13
Sprawy różne.
Radny Ryszard Strzępek – zaprosił w okresie świątecznym do obejrzenia szopki w Różance.
W odniesieniu do ostatnich wydarzeń w sejmie zaproponował aby samorząd gminy Wiśniowa
zwrócił się do sejmu, że są zaniepokojeni sytuacją na szczeblu krajowym.
Przystąpiono do punktu 14
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 XXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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