O.0002.13.2016
Protokół Nr XXVII/27/2016
z XXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 grudnia 2016 r.
XXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 9.00 do godz. 11.30 w sali posiedzeń w
Urzędzie Gminy w Wiśniowej. 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 XXVII 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 uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2017 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz
planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2017.
4. Sprawozdania z prac stałych komisji.
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 zmiany uchwały Nr XXX/253/13 z dnia 29 listopada
2013 roku w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową
udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez wójta gminy. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada
gminy przyjęła wniosek.
Porządek XXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa:
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1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/253/13 z dnia 29 listopada
2013 roku w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową
udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz
planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2017.
7. Sprawozdania z prac stałych komisji.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXVII sesji Rady
Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/253/13 z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez
Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej.
Wójt gminy – poinformował, że konieczność zmiany uchwały wynika z ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą rada gminy
określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
prowadzonych przez gminę. Do tej pory nie było określonej ramy wiekowej. Zmiana ta jest
spowodowana przekazaniem od 1 stycznia 2017 roku dla jednostek samorządu terytorialnego
części subwencji oświatowej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu i MandatowoRegulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że uchwała jest dostosowaniem przepisów gminnych do obowiązujących ustaw.
Uchwała nie ma dużego wpływu na budżet gminy. 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 XXVII/183/2016 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/253/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia
wykraczające poza podstawę programową udzielane przez Przedszkole Samorządowe w
Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała jest związana z autopoprawką do projektu budżetu
na 2017 r. gdzie zostało ujęte zadanie udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania

2

w kierunku Jazowej do stadionu w Wiśniowej. Uchwała jest konieczna dla prawidłowości
budżetu na 2017 r.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu i MandatowoRegulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
- opinia komisji jest pozytywna.
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 XXVII/184/2016 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 r.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 756 - 75618 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu 4.700,00
Dział 758 - 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t
45.682,00
Ogółem:
50.382,00
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 851 -85153 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
(zakup usług pozostałych)
4.700,00
Dział 600 - 60016 - Transport i łączność - uzupełnienie wydatków
bieżących na utrzymanie dróg gminnych
5.000,00
Dział 754 - 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - uzupełnienie
bieżących wydatków, utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 8.000,00
Dział 750 - 75023 - Administracja Publiczna - uzupełnienie wydatków
bieżących administracji i promocji
7.000,00
Dział 900 - 90001 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- uzupełnienie wydatków bieżących Oczyszczalni Ścieków 8.000,00
Dział 900 - 90095 - Pozostała działalność oraz oświetlenie ulic
- Ochrona zwierząt, utrzymanie sprzętu komunalnego 17.682,00
Ogółem:
50.382,00
Środki będą stanowić rezerwę wydatków.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu i MandatowoRegulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie z perspektywy czasu
stwierdził, że są to minimalne zmiany w budżecie. Komisja zgadza się ze stwierdzeniem, że
środki mogą być niewykorzystane.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu i MandatowoRegulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
- opinia komisji jest pozytywna.
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 XXVII/185/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 r. Uchwała w załączeniu
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Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2017 r.
Przewodniczący rady zwrócił się do skarbnik gminy o przedstawienie projektu uchwały
budżetowej.
Skarbnik gminy – w związku z wystąpieniem dwóch autopoprawek do projektu zostanie
sporządzony jednolity tekst budżetu na 2017 r. Pierwotny projekt budżetu został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Autopoprawki były opiniowane przez
komisje. Komisje otrzymały również wyjaśnienia dotyczące autopoprawek. Odczytała
ogółem przychody, dochody i wydatki.
Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu
budżetu na 2017 r. wyrażoną w uchwale IV/31/2016 z dnia 19 grudnia 2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy w
tym ostatecznej opinii Komisji budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – komisja nie opiniowała projektu
budżetu jednakże członkowie brali udział w pracach nad projektem w innych komisjach.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji w stosunku do projektu budżetu oraz pierwszej autopoprawki jest
pozytywna. Drugiej autopoprawki komisja nie głosowała.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja dość szczegółowo zapoznawała się z projektem jak również z autopoprawkami.
Ostateczna opinia jest pozytywna. Pierwsze dyskusje o projekcie budżetu pojawiły się jeszcze
we wrześniu kiedy na komisjach sugerowali ażeby deficyt budżetowy nie wyniósł więcej
aniżeli kwota spłaty kredytu. Jednakże w pierwotnym budżecie ten deficyt był wyższy.
Wskaźniki wieloletniej prognozy finansowej były pozytywne jednakże nie dawały zbyt dużej
możliwości manewru. Po pierwszej autopoprawce głównie zwrócili uwagę na wydatki
oświatowe, które w ostatnich latach pomimo przeprowadzonych reform znacząco wzrosły o
kwotę 1 mln. zł więcej od otrzymywanej subwencji. Zawnioskowali o obniżenie dodatków
motywacyjnych jednakże nie przyniesie to wielu korzyści z uwagi na pozostawienia art. 30
Karty nauczyciela i utrzymanie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Z tego co wie
dyrektorzy dostosowali swoje zarządzenia. W 2017 r. będą bardziej wnikliwie przyglądać się
wydatkom w oświacie co będzie odzwierciedlone w planie pracy komisji na 2017 r. Przy
dyscyplinie wydatków budżet będzie korzystny ponieważ wskaźniki w wieloletniej prognozie
finansowej będą korzystniejsze.
Przewodniczący rady zwrócił się do wójta gminy o przedstawienie stanowiska.
Wójt gminy – stwierdził, że prace nad budżetem nie były łatwe. U podstaw problemem była
inwestycja budowy przedszkola. Pierwotnym założeniem było aby w związku z udzieloną
dotacją wybudować przedszkole szybko, w jednym roku, aby postarać się o dodatkowe środki
na żłobek. Z takimi założeniami przystąpiono do pracy nad budżetem. Opracowanie projektu
budżetu jest to długotrwały i trudny proces. Po obliczeniu projektu budżetu przeraziła go
kwota planowanego kredytu i zdawał sobie sprawę, że nie są w stanie udźwignąć tak wysoki
kredyt bo zamknęliby sobie możliwości inwestowania. Z uwagi na zbliżający się termin 15
listopada w takiej wersji projekt budżetu został przedstawiony. Dopiero w dalszych pracach
dookreślili budżet w obecnej formie tj. rozłożenie finansowania inwestycji na dwa lata,
obniżenie kredytu, zmniejszenie zakresu przedszkola o trzon kuchenny. Ponadto chciał się
przyjrzeć wszystkim miejscowościom, gdzie są sygnalizowane przez rady sołeckie zadania.
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Ponadto przystępując do pracy nad budżetem w październiku jeszcze nie mają wiedzy nt.
zadań, które nie będą zrealizowane do końca roku i będą musiały być przeniesione na rok
następny. W wyniku tego powstała druga autopoprawka. Wójt opracowuje projekt budżetu
wspólnie z pracownikami. Bierze pod uwagę zgłaszane tematy przez radnych, sołtysów.
Jednak okazuje się, że „apetyty” są dużo większe niż możliwości. Budżety są coraz
trudniejsze z uwagi na upływającą kadencję tym bardziej, że nie są w stanie spełnić
wszystkich życzeń. Podziękował za pozytywne opinie komisji szczególnie komisji
budżetowej bo najwięcej pracy analitycznej było po stronie tej komisji. Uważa, że budżet w
ostatecznej wersji jest dobrym budżetem. Na pewno w przyszłym roku będzie możliwość
skorygowania i wprowadzenia ważnych zadań dla społeczności lokalnych, jednak nie będą to
bardzo duże inwestycje. Wie, że każdy patrzy na budżet co w ramach jego okręgu
wyborczego jest planowane ale muszą pamiętać, że oprócz tych zadań są zadania, inwestycje
wspólne, które służą ogólnemu rozwojowi gminy. Zadania te nie dają szybkiego efektu ale
zaniechanie takiego tematu jak opieka nad najmłodszymi poprzez budowę przedszkola i
żłobka będzie jeszcze jednym czynnikiem powodującym niechęć młodych ludzi do osiedlania
się w gminie Wiśniowa. Ta inwestycja jest prorozwojowa. Ponadto duże pieniądze
zaplanowano na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
Studium jest sprawą kluczową. Ma nadzieję, że zakończy się temat gruntów, które można
przeznaczyć pod rozwój jak również, że pozytywnie zakończą się tematy geotermii oraz
zbiornika retencyjnego. Podziękował za pozytywne opinie jak również za krytyczne uwagi
obiecuje, że postara się wyciągnąć wnioski.
Skarbnik gminy – odczytała uchwałę budżetową uwzgledniającą autopoprawki.
Przewodniczący rady zapytał radnych czy chcą zgłosić wnioski do projektu uchwały
budżetowej.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do procedury głosowania nad projektem uchwały
budżetowej wraz z autopoprawkami. Wynik głosowania „za” 11 radnych, „przeciw” 3
radnych, 2 „wstrzymujących”
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem. Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem. W głosowaniu jawnym 11 głosami „za”
„przeciw” - 2 „wstrzymujące” - 1. Wniosek został przyjęty.
Przystąpiono do ponownego głosowania. W głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, 3 głosami
„przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” rada gminy przyjęła uchwałę Nr XXVII/186/2016
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2017 r.
Przewodniczący rady ogłosił 10 minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa.
Skarbnik gminy – projekt uchwały wpf został przedłożony wraz z projektem uchwały
budżetowej. Projekt pozostaje aktualny natomiast w związku z autopoprawkami zmienia się
załącznik nr 1. Zmianie uległy lata 2017-2022. Zmiany polegały na tym, że uaktualniono
wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto zmniejszeniom uległa w 2017 r. planowana do
zaciągnięcia kwota kredytu. Zmniejszeniu uległa kwota naliczonych odsetek planowanego do
zaciągnięcia kredytu w latach 2017-2032. Zmniejszeniu uległy spłaty rat planowanego do
zaciągnięcia kredytu bankowego w latach 2018-2032. Przeliczeniu podlegała wyliczona
kwota długu. W 2018 r. zaplanowano zaciągniecie kredytu w wysokości 1 mln. zł Po
dokonanych przeliczeniach wskaźnik relacji kształtuje się korzystniej. Następnie odczytała
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opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażone w uchwale Nr IV/42/2016 w sprawie
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2017-2032
oraz w uchwale IV/96/2016 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie budżetu gminy Wiśniowa na 2017 r. Zwróciła się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – komisja nie opiniowała projektu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja nie opiniowała
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji jest pozytywna. W tym momencie wieloletnia prognoza finansowa jest
korzystniejsza niż ta przedstawiona w pierwotnym dokumencie. Stwierdził, że w dużym
stopniu w prognozie finansowej gminę ratuje Jaszczurowa ponieważ szacowane dochody ze
sprzedaży lasu poprawiają wskaźniki.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przeciw” - 2 „wstrzymujące” - 1 Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXVII/187/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2017.
Przewodniczący rady odczytał plan pracy rady gminy, natomiast przewodniczący stałych
komisji odczytali plany prac komisji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
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 XXVII/188/2016 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Wiśniowa na rok 2017. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Sprawozdania z prac stałych komisji
Przewodniczący stałych komisji złożyli sprawozdania z prac komisji za I i II półrocze 2016 r.
Sprawozdania w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy miedzy sesjami:
Odśnieżanie:
- Aktualnie zrealizowano 130 godzin odśnieżania oraz 100 godzin piaskowania dróg przeciw
gołoledzi. Zwrócił się z prośbą o współpracę przy odśnieżaniu.
- W ostatnich dniach zakończono roboty drogowe w Różance Sarnówka – Cmentarza oraz
Różanka – Rakszawy.
- Zakończono roboty rozbiórkowe w Markuszowej garażu oraz starej remizy.
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- Rozmawiał z dyrektorem PKP PLK p. Mieczysławem Borowcem, który przekazał
informację, że planowana jest budowa przystanku oraz strzeżonego przejazdu w Markuszowej
w związku z oszczędnościami z rewitalizacji linii kolejowej. Mówi się o sygnalizacji
świetlnej z racji kategorii przejazdu jednakże będzie sugerował wyższą kategorię przejazdu
oraz półrogatki.
- Ustawa oświatowa nie została jeszcze podpisana więc spotkanie z kuratorem w sprawie
reformy oświaty na terenie gminy oddala się w przyszłości.
- Zwrócił się do sołtysów o pomoc w dystrybucji worków na śmieci wśród mieszkańców.
- Odbyło się spotkanie z gospodarzami domów ludowych w związku ze zmianą przepisów
dotyczących minimalnej stawki przy umowie zlecenia. Wprowadzono godziny pracy dla
gospodarzy, które muszą odpracować. Zmienia się system podpisywania umów najmu w
związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT. Umowy najmu będą podpisywane w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej. Zmianie ulega również zapłata za wynajem budynku. Od stycznia
odpłatność za wynajem w formie ryczałtu będzie odbywać się w kasie urzędu gminy na
podstawie wystawionej faktury.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii odśnieżania uważa, że konsultacja odśnieżania z
sołtysami jest dobrym pomysłem ponieważ sołtys będąc na miejscu jest w stanie podjąć trafną
decyzję i zminimalizuje to koszty odśnieżania.
Wójt gminy – zwrócił uwagę, że sołtysi patrzą na efekty zimowego utrzymania dróg i
chodników przez pryzmat swoich miejscowości natomiast w przypadkach posypywania dróg
przeciw gołoledzi jest tylko jeden przedsiębiorca, który zgodził się wykonywać ten rodzaj
usługi i nie ma możliwości aby sprzęt świadczył usługi o tej samej godzinie w różnych
miejscach bo brakuje sprzętu.
Radny Bogusław Furtek – w kwestii odśnieżania stwierdził, że w przypadku granicznej drogi
Jaszczurowa – Pstrągówka – Szufnarowa dzwonią do niego mieszkańcy Szufnarowej z prośbą
o odśnieżenie.
Radny Zenon Tomaszewski – w 2011 r. kiedy wybudowano chodnik w Niewodnej zakupiono
odśnieżarkę spalinową i konserwator ze szkoły odśnieżał chodnik. Od 2014 r. chodnik
odśnieżał powiat. W tym roku powiat nie chce płacić za odśnieżanie chodników.
Zaproponował, aby konserwator ze szkoły podstawowej w Różance odśnieżył chodnik w
Niewodnej.
Wójt gminy – stwierdził, że nie miał wiedzy o tym, że chodnik nie jest odśnieżany
zobowiązał się do załatwienia problemu.
Radny Ryszard Strzępek – dopowiedział, że problem z odśnieżaniem chodników przy
drogach powiatowych jest wszędzie. Zaproponował aby sprzętem gminnym odśnieżyć
chodniki.
Wójt gminy – odpowiedział, że chodniki będą odśnieżane w miarę możliwości. Będzie
rozmawiać również z zarządcą drogi w kwestii odśnieżania. Ponadto w kwestii odśnieżania
przypomniał, że w terenie zabudowanym obowiązek odśnieżania leży na właścicielu posesji
przylegającej do chodnika.
Radny Eugeniusz Świstak – potwierdził problemy z odśnieżaniem również w Markuszowej.
Ponadto poruszył temat wieloletniego planu inwestycyjnego, który nie jest realizowany.
Budżet został zatwierdzony, a nawet 10% założeń z planu nie zostało uwzględnionych. Nad
planem gros ludzi musiało pracować i są to pieniądze wyrzucone w błoto.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
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Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXVI sesji był wyłożony do wglądu, po
czym otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXVI/26/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Przystąpiono do punktu 10
Sprawy różne.
Radny Adam Zięba – w kwestii wypłaty świadczeń w ramach pomocy społecznej
zaproponował aby przekazywać pomoc w bonach, za które nie można kupić alkoholu.
Wójt gminy – odpowiedział, że w wielu przypadkach jest to praktykowane ale być może nie
we wszystkich koniecznych. Zaproponował radnemu kontakt z kierownikiem GOPS.
Radna Wanda Gąsior – dopowiedziała, że włączenie z rejestracją bonu w sklepie aby uniknąć
odsprzedawania bonów.
Przystąpiono do punktu 11
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Sekretarz gminy – podziękował za współpracę w 2016 r. oraz zwrócił się z prośbą o
rozplakatowanie obwieszczenia o ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na
terenie województwa oraz rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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